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Szanowni Państwo!
Sezon wakacyjny powoli 

się kończy. Powroty do co-
dzienności łatwe nie są, ale 
jeśli urlop był udany, to na 
pewno jest co wspominać, 
a pogoda tym razem raczej 
sprzyjała tym, którzy mieli 
szansę skorzystać z letniego 
wypoczynku. Na pewno na-
leżeli do nich uczniowie, na-
tomiast samorząd musiał wy-
korzystać – jak co roku - czas 

ich nieobecności w szkołach, żeby zrealizować większe 
i mniejsze remonty. Większość z nich kończy się przed po-
czątkiem września, niektóre trwać będą jeszcze przez jakiś 
czas, nie zakłócając jednak poważniej pracy szkół. W tym 
roku na szkolne remonty, nie licząc dużych inwestycji, wy-
dajemy łącznie ponad 6,2 mln zł i dotyczą one 21 placó-
wek. Dodatkowo mniejsze wakacyjne prace zlecane były 
przez same dyrekcje szkół. 

W szkołach podstawowych nr 36 (ul. Kasztanowa) oraz 
nr 54 (ul. Kukuczki) finalizowane są kompleksowe remon-
ty sal gimnastycznych. Nieco dłużej potrwa taki remont 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Łukasińskie-
go). W miejskich przedszkolach nr 4 (ul. Witkiewicza) i 41 
(ul. Powstańców) oraz Szkole Podstawowej nr 25 (ul. Rę-
dzińska) do końca sierpnia wymieniana jest instalacja c.o. 
i grzejniki wraz z termostatami. Dachy były remontowane 
w szkołach podstawowych nr 12, 21, 27 oraz 46. Podobne 
prace przeprowadzono też w VI LO im. H. Dąbrowskiego 
oraz Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego. Przebudowy-
wane są sanitariaty w szkołach podstawowych nr 31 (ul. 
PCK) i 50 (ul. Starzyńskiego) oraz w Miejskim Przedszko-
lu nr 36 (ul. Kukuczki). Z kolei w Szkole Podstawowej nr 
2 (ul. Baczyńskiego) remont przechodzi zaplecze basenu, 
a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 
(ul. Słowackiego) - powstaje winda. Jeszcze w trakcie roku 
szkolnego posadzki wyremontowane zostały w Miejskim 
Przedszkolu nr 6 (ul. Sosnowa). W IV LO im. H. Sienkie-
wicza uzupełniono brakujący fragment elewacji. Powstają 
kolejne nowe, wielofunkcyjne boiska. Pod koniec września 
do gier i zabaw sportowych gotowe będą dwa takie obiek-
ty - przy Szkole Podstawowej nr 29 (ul. św. Rocha) oraz 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (ul. Połaniecka). 
Niedawno zakończyła się niemal całkowita metamorfoza 
Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul. Gilowej. Wydaliśmy 

na nią prawie 1,7 mln zł, ale jej efekty – nie tylko jeżeli 
o standard i funkcjonalność wnętrz, ale także estetykę ca-
łości - robią wrażenie, o czym naocznie miałem okazję się 
przekonać.  

Szkolne, wakacyjne remonty to żelazny punkt miejskie-
go kalendarza inwestycyjnego. Oprócz tego w inwestycjach 
generalnie nie ma sezonu „ogórkowego”. Trwają duże ter-
momodernizacje kilku placówek oświaty oraz pływalni 
przy Niepodległości, modernizacja budynku I LO im. Sło-
wackiego, powstaje zadaszenie sztucznego lodowiska MO-
SiR, strefa wypoczynku „Adriatyk” w parku Lisiniec… Na 
plac budowy wszedł wykonawca Parku Wodnego przy ul. 
Dekabrystów. Powstało nowe Centrum Aktywności Oby-
watelskiej przy ul. Krakowskiej, rośnie blok komunalny na 
65 mieszkań przy ul. Pułaskiego, trwa adaptacja budyn-
ku dla Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sułkowskiego. 
M.in. w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych 
inicjatyw mieszkańców powstają nowe place zabaw i rekre-
acji ruchowej, parkingi przy blokach czy odcinki kanaliza-
cji sanitarnej. W pierwszej połowie sierpnia udało się też 
sfinalizować pomysł, który z pewnością ożywia i przyda-
je ,,zieloności” placowi Biegańskiego, czyli Zieloną Strefę 
Wypoczynku. Zakątek z ławkami, leżakami i drzewkami 
urozmaica przestrzeń placu, daje trochę cienia i jest chętnie 
wykorzystywany m.in. przez ludzi oczekujących na prze-
jazd naszym turystycznym „londyńczykiem”. W planach 
są kolejne zielone aneksy i mini-parki w poszczególnych 
dzielnicach, chcemy też ruszyć z budową tzw. promenady 
śródmiejskiej. Mam nadzieję, że te i inne projekty mające 
na celu tworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni w mie-
ście, będą Państwu dobrze służyć…    

Na koniec zachęcam, aby znaleźć czas i siły na finałowe 
imprezy plenerowego sezonu. Już za nami bardzo udany 
Retro Festiwal i tegoroczne Dni Częstochowy – z koncerta-
mi Urszuli i Natalii Szroeder, ale miejskich propozycji kul-
turalnych w końcu lata ciągle jest sporo, a wkrótce nowe 
sezony artystyczne rozpoczynają nasz Teatr i Filharmonia. 
Korzystajmy więc z miejskiej oferty i uroków późnego 
lata…

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa



Wspólna akcja ZGM TBS i CZPK ma związek ze zbli-
żającym się „Sprzątaniem Świata” (ang. Clean Up the 
World) czyli międzynarodową kampanią odbywającą się 
na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona 
na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miej-
scami przeznaczonymi do ich składowania. Celem kam-
panii jest podniesienie świadomości ekologicznej miesz-
kańców. Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii 
i po raz pierwszy odbyła się tam w 1989 r. W Polsce sprzą-
tanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. 
Akcja odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku. Krajowym 
patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest 
Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy 
młodzież szkolna, harcerze, członkowie orga-
nizacji ekologicznych oraz ochotnicy. W tym 
roku w Częstochowie w ramach „Sprzątania 
świata” zachęcamy Państwa do skorzystania 
z pomocy Mobilnego Punktu Zbiórki Odpa-
dów Niebezpiecznych.  

W ramach akcji odbierane są elektrood-
pady takie jak:  

•	 wielkogabarytowe	 urządzenia	 gospo-
darstwa domowego, np. pralki, lodówki, ku-
chenki elektryczne gazowe itp.;

•	 małogabarytowe	 urządzenia	 gospo-
darstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, 
tostery;

•	 sprzęt	 teleinformatyczny	 i	 telekomu-
nikacyjny, np. komputery, laptopy, drukarki, 
tonery, telefony;

•	 sprzęt	 audiowizualny,	 np.	 telewizory,	
radia, sprzęt hi-fi;

•	 narzędzia	 elektryczne	 i	 elektroniczne,	
np. maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki;

•	 zabawki,	sprzęt	rekreacyjny	i	sportowy;
•	 przyrządy	 do	 nadzoru	 i	 kontroli,	 np.	

termostaty, czujniki dymu;
•	 baterie,	akumulatory.
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego jest bezpłatny. 
Środki zebrane ze sprzedaży surowców 

wtórnych przeznaczone zostaną na działania 
edukacyjno - promocyjne w zakresie selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych (na-
grody w konkursach ekologicznych, publika-
cje, ulotki, warsztaty dla dzieci i młodzieży).

Poza akcją zgłoszenia odbioru elek-

trośmieci na terenie Częstochowy przyjmowane są pod 
nr tel. 530 469 099 lub e-mailem: elektrosmieci@czpk.
czest.pl

Organizator ustali dogodny termin i odbierze elek-
trośmieci specjalistycznym samochodem (odebranie 
sprzętu możliwe jest  z dowolnego piętra w bloku )

Pamiętaj , odpady problemowe 
to prawdziwe zagrożenie dla środowiska.

Nie wiesz, jak pozbyć się tzw. elektrośmieci? 
ZGM TBS i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wspólnie rozwiążą ten problem. 
Wszystkie odpady niebezpieczne  odbiorą specjalistyczne samochody. 
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Nie zatruwaj  / Segreguj
Przekaż w dobre ręce

Harmonogram odbioru odpadów

Lp. Data Osiedle Rejon Godziny Adres

1 03.09.2018 Os. RAKÓW OE VI 7.00-11.00 Gaczkowskiego 16/20

OE VI 15.00-19.00 Rapackiego 2

2 04.09.2018 Os. RAKÓW OE VI 7.00-11.00 Al. Pokoju 12

OE VI 15.00-19.00 Andersena 2

3 05.09.2018 Os. RAKÓW OE III 7.00-11.00 Lesmiana 2

OE III 15.00-19.00 Barlickiego 4

4 06.09.2018 BŁESZNO OE III 7.00-11.00 Bienia 14

WRZOSOWIAK OE III 15.00-19.00 Niepodłegłości 48

5 07.09.2018 OSTATNI GROSZ OE III 7.00-11.00 Niepodległości 27

OE III 15.00-19.00 Bardowskiego 27

6 10.09.2018 WRZOSOWIAK OE III 7.00-11.00 Orkana 54

TRZECH WIESZCZÓW OE IV 15.00-19.00 Krasińskiego 11

7 11.09.2018 TRZECH WIESZCZÓW OE IV 7.00-11.00 Filomatów 14

TRZECH WIESZCZÓW OE IV 15.00-19.00 Sobieskiego 13A

8 12.09.2018 STRADOM OE IV 7.00-11.00 Axentowicza 24

DŹBÓW OE IV 15.00-19.00 Plac Górnika

9 13.09.2018 SRÓDMIESCIE OE V 7.00-11.00 Gąsiorowskiego 4

OE V 15.00-19.00 Pułaskiego 1/3

10 14.09.2018 SRÓDMIESCIE OE V 7.00-11.00 Tuwima 6

OE V 15.00-19.00 Racławicka 32

11 17.09.2018 ZAWODZIE OE I 7.00-11.00 Orlik-Ruckemanna 
35/37

STARE MIASTO OE I 15.00-19.00 Krakowska 45

12 18.09.2018 STARE MIASTO OE I 7.00-11.00 Piłsudskiego 39

ZAWODZIE OE I 15.00-19.00 Galwaniego 2

13 19.09.2018 ZAWODZIE OE I 7.00-11.00 Srebrna 53

WYCZERPY OE II 15.00-19.00 Ossolińskiego 2

14 20.09.2018 PÓŁNOC OE II 7.00-11.00 Kosmowskiej 11

TYSIĄC-LECIE OE II 15.00-19.00 Kiedrzyńska 124

15 21.09.2018 TYSIĄC-LECIE OE II 7.00-11.00 Księżycowa 12

STARE MIASTO OE II 15.00-19.00 Warszawska 123

Akcja ZGM TBS oraz CZPK pod patronatem prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
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SISMS BLISKO to teleinformatyczny 
system wykorzystywany do masowego 
powiadamiania ludności poprzez tele-
fony komórkowe. Powstał w 2009 roku 
i obecnie obsługuje największą liczbę 
jednostek samorządów terytorialnych 
w Polsce. Miasta i gminy wykorzystują 
system w różnych obszarach, ale pod-
stawowym założeniem jest używanie 
go jako najbardziej efektywnego i bez-
piecznego narzędzia komunikacji w za-
rządzaniu kryzysowym. System stanowi 
narzędzie do stałego kontaktu z miesz-
kańcami w zakresie przekazywania 
praktycznych informacji związanych 
z codziennym życiem mieszkańców.

Za pomocą systemu SISMS BLISKO 
miasto Częstochowa informuje mię-
dzy innymi o:
•	 sytuacjach zagrażających zdrowiu, 

mieniu, a nawet życiu np. krytycz-
nych zjawiskach pogodowych, ska-
żeniu wody itp.,

•	 wydarzeniach kulturalnych i spor-
towych,

•	 zmianach wpływających na organi-
zację życia np. zmianach w ruchu 
drogowym i komunikacji miejskiej, 
wyłączeniach prądu, awariach,

•	 bezpłatnych badaniach medycznych dla 
mieszkańców miasta oraz gospodarce odpa-
dami komunalnymi 

•	 nowych ofertach pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstochowie 

•	 działaniach Policji w Częstochowie
•	 zmianach i wydarzeniach w oświacie
•	 akcjach społecznych prowadzonych 

przez trzeci sektor
•	 działaniach realizowanych przez miasto na 

rzecz częstochowskich seniorów (nowość)

Jeśli dołączą Państwo do systemu SISMS BLI-
SKO, codziennie odbiorą Państwo kilka wiado-
mości dotyczących bezpieczeństwa i istotnych 
spraw lokalnych w Częstochowie.

System SISMS jest całkowicie bezpłatny. 

Koszty związane z jego użytkowaniem należą 
do  instytucji, która nadaje wiadomości, w tym 
przypadku ZGM TBS sp. z o.o. w Częstochowie. 
Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu 
smartfon. Więcej informacji znajdą Państwo na 
www. zgm-tbs.czest.pl i na www.sisms.pl.

Od kilku lat częstochowianie mogą korzystać z bezpłatnego mobilnego 
systemu, który służy do natychmiastowego ostrzegania i informowania 

mieszkańców poprzez wiadomości SMS lub CLOUD oraz e-maile. 
W tym roku aplikacja SI SMS BLISKO wzbogaciła się o nowy dział -

– wiadomości dla częstochowskich seniorów.  

Aplikacja „BLISKO” 
zawsze blisko Ciebie 

Windows Store

App Store

Google Play

Zamów powiadomienia 
ważne dla Ciebie, 
rodziny, sąsiadów

Aplikacja BLISKO

Aplikacja

e-mail

SMS

System natychmiastowego powiadamiania
dla mieszkańców jest BEZPŁATNY.  
Pobierz aplikację BLISKO,  zamów SMS lub e-mail.

Więcej informacji znajdziesz na www.zgm-tbs.czest.pl

ZESKANUJ 
I POBIERZ APLIKACJĘ

zaprasza mieszkańców do korzystania
z bezpłatnego systemu 

powiadamiania i ostrzegania

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

„TBS” Sp. z o.o. Aby korzystać z systemu należy zaakceptować regulamin dostępny na stronie: www.sisms.pl/regulaminy. BEZPIECZNY SYSTEM 
POWIADAMIANIA



Mieszkańcy 
proponują w ramach BO 
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Częstochowa jest jednym z pierwszych miast, które 
zdecydowały się stworzyć budżet obywatelski. Jego za-
sady ustalane są wspólnie z mieszkankami i mieszkań-
cami. Z każdą kolejną edycją w działania na rzecz miasta 
włącza się coraz więcej osób. Dzięki temu Częstochowa 
stara się spełniać oczekiwania i potrzeby wszystkich 
grup społecznych, bo tylko wspólnie można stworzyć 
przestrzeń przyjazną dla wszystkich.

- W tym roku realizujemy kolejnych 112 zadań, które 
wybrano w zeszłorocznej edycji, wcześniej zrealizowali-
śmy już ponad 300 wybranych w głosowaniu projektów. 
Łącznie z 2018 rokiem na zadania BO przeznaczyliśmy 
28 milionów złotych z miejskich środków. Pula na po-
mysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego w tym roku, 
które przejdą weryfikację, znajdą uznanie w głosowaniu 
i będą realizowane w roku przyszłym - to już prawie 9,5 
miliona złotych – mówi Krzysztof Matyjaszczyk prezy-
dent miasta Częstochowy.

W V edycji wprowadzono zmianę dotyczącą moż-
liwości składania propozycji zadań inwestycyjnych na 
terenach należących do gminnych (miejskich) jedno-
stek organizacyjnych – szkół, przedszkoli, bibliotek, 
obiektów MOSiR etc. Takie propozycje obligatoryjnie 
musiały być składane jako zadania o charakterze ogól-
nomiejskim.

W tym roku uległ także zmianie proces głosowania. 
Zlikwidowano głosowanie korespondencyjne oraz gło-
sowanie w zlokalizowanych w dzielnicach komisjach do 
głosowania. W ich miejsce wprowadzony został mobil-
ny punkt do głosowania, który od 22 października do 12 
listopada (czyli w okresie głosowania), będzie – zgodnie 
z harmonogramem – odwiedzał wszystkie dzielnice. 
Zagłosować będzie można również w komisji do głoso-
wania w siedzibie referatu Partycypacji i Konsultacji 
Społecznych przy ul. Focha 19/21.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się, potwierdzo-
nymi orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, będą mogły skorzystać z możliwości głosowania 
w miejscu zamieszkania. Taką potrzebę będzie trzeba 
zgłosić do referatu Partycypacji i Konsultacji Społecz-
nych w terminie od 24 września do 19 października.

W tym roku głosy będzie można oddawać na kar-
tach papierowych oznakowanych pieczęcią przez Urząd 
Miasta Częstochowy. Takie karty będą wydawane wy-
łącznie w mobilnym punkcie do głosowania oraz w ko-
misji do głosowania przy ul. Focha 19/21 – po jednej dla 
każdej osoby, która przyjdzie oddać głos.

Zmianie nie ulega natomiast sposób głosowania 
przez aplikację, która będzie dostępna w czasie głoso-

wania na stronie http://www.konsultacje.czestochowa.pl 
Aby zagłosować przez internet należy posiadać tele-

fon komórkowy, na który otrzymamy sms weryfikacyj-
ny. Można go użyć dla potwierdzenia tożsamości dwóch 
osób głosujących. Głosowanie odbędzie się między 22 
października a 12 listopada, a jego wyniki poznamy 20 
listopada.

Tymczasem wiadomo już, jakie propozycje do bu-
dżetu obywatelskiego – przy współudziale ZGM TBS 
- zgłosili mieszkańcy zasobów komunalnych: 

Zakończyło się składanie wniosków do V edycji budżetu obywatelskiego 
w Częstochowie. Propozycje zadań można było składać na dwa sposoby 
– na papierze lub elektronicznie. Wpłynęło kilkaset różnych propozycji. 

•	 1 / ul.Krakowska 80 bl.10 i bl.11 
- plac zabaw dla dzieci 

•	 2 / ul.Krakowska 43A i 45 
- strefa wypoczynku z placem zabaw 
dla dzieci

•	 3 / ul.Piłsudskiego 
- remont chodnika na odcinku 
od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej

•	 4 / Remont drogi wewnętrznej  przy budynkach 
od al. Pokoju 1 do al. Pokoju 9, w tym remont 
drogi oraz utwardzenie terenu przy osłonach 
śmietnikowych 

•	 5 / Sprzątanie chodników 
- ul. Szymanowskiego 12,14,16 

•	 6 / Remont podwórka - Waszyngtona 25/27, 
Nowowiejskiego 10/12, Gąsiorowskiego 3 

•	 7 / Rewitalizacja skwerku 
przy bloku Kopernika 43 

•	 8 / Wymiana ciągu pieszego 
- poprawa komunikacji i bezpieczeństwa

     mieszkańców. 

•	 9 / Remont podwórka 
- P.O.W. 4, Szymanowskiego 12,14,16 

•	 10 / Remont podwórka - Al. NMP 36/38

•	 11 / Rewitalizacja osiedla w obrębie budynków 
Pietrusińskiego 6,8,10, oraz Sieroszewskiego 
12,14

 
•	 12 / Rewitalizacja osiedla w obrębie budynków 

al. Niepodległości 44,48 ,46.
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W rankingu 10 Najbardziej 
Innowacyjnych Miast, redakcja 
„Forbesa” przyznała samorządo-
wi Częstochowy najwyższe noty 
prawie we wszystkich kategoriach. 
Szczególnie wyróżniła nas za pro-
gramy społeczne - ulgi dla praco-
dawców tworzących lepsze miejsca 
pracy, autorski program prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczyka 
Teraz Lepsza Praca oraz projekt 
Aktywni Rodzice - Szczęśliwe 
Dzieci.

- Najważniejsze jest dla mnie to, że czę-
stochowianki i częstochowianie mają coraz 
więcej powodów do dumy z miasta, w którym 
mieszkają. Tak prestiżowa nagroda od tak 
opiniotwórczego medium, jakim jest maga-
zyn „Forbes” otwo-
rzy nam dodatkowe 
możliwości wyko-
rzystania ciągle ro-
snącego potencjału 
Częstochowy  - po-
wiedział prezydent 
Krzysztof Matyjasz-
czyk.

C z ę s t o c h o w ę 
wyróżniono m.in. 
za innowacyjny 
program Teraz Lep-
sza Praca, uchwałę 
zwalniającą z podatku od nieruchomości pracodawców 
tworzących lepsze miejsca pracy (czyli minimum 150% 
płacy minimalnej i 80% załogi na umowach o pracę); 
realizowany projekt Aktywni Rodzice - Szczęśliwe 
Dzieci, którego celem jest zwiększenie szans rodziców 
na powrót do pracy po przerwie związanej z urodze-
niem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na 
podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie (Miasto 

refunduje rodzicom wracają-
cym do pracy koszt zatrudnie-

nia niań oraz tworzy dodatkowe 
miejsca w żłobkach); powołanie 
Rzeczniczki Praw Pracownika; 
projekty wspierające czystą ener-
gię; system informatyczny uła-
twiający mieszkańcom kontakt 
z Urzędem; darmową aplikację 
SISMS BLISKO, dzięki której 

mieszkańcy na bieżąco 
otrzymują informacje 
o swoim mieście.

W rankingu pierw-
sze miejsce zajęła Czę-
stochowa, drugie ex quo 
Warszawa i Kraków. Na 
kolejnych pozycjach 
znalazły się Toruń, Wro-
cław, Gdańsk, Rzeszów, 

Poznań, Białystok i Olsztyn.

Częstochowa zajęła też 7 
miejsce w rankingu Miast Przy-
jaznych dla Biznesu (za Rzeszo-
wem, Katowicami, Gdynią, To-
runiem, Kielcami, Olsztynem ale 
przed Bielskiem-Białą, Białym-

stokiem i Sosnowcem) 
oraz 4 miejsce wśród 10 
Najbardziej Ekologicz-
nych Miast w Polsce. Tu 
lepsze okazały się Kato-
wice, Gdynia i Wrocław. 
W rankingu miast, które 
przodują w działaniach 
proekologicznych za 
Częstochową znalazł się 
Poznań, Olsztyn, Toruń, 
Bydgoszcz i Lublin.

 Częstochowa 
najbardziej innowacyjnym 

miastem w Polsce
Częstochowa zwyciężyła w rankingu najbardziej innowacyjnych miast 

prestiżowego miesięcznika „Forbes”, wyprzedzając Warszawę i Kraków. 
Nagrodę odebrał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas 

odbywającego się we Wrocławiu IX Kongresu Regionów.
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Akcja ZGM „TBS” „Czyste podwórko” trwa 
z krótkimi przerwami od sierpnia 2017 roku. 
W pierwszym etapie do lokatorów zasobów ko-
munalnych trafiły plakaty i spoty radiowe. Dodat-
kowo w różnych dzielnicach miasta umieszczono 
tabliczki z wizerunkiem buldoga, który w żarto-
bliwy sposób przekonywał właści-
cieli czworonogów do sprzątania 
po swoich psach. W drugim eta-
pie akcji, wiosną bieżącego roku, 
miejska spółka postanowiła od-
działywać na mieszkańców tablicz-
kami w kształcie czworonogów, 
na których umiejscowiono napisy 
z zabawnymi hasłami nadesłany-
mi przez częstochowian w ramach 
konkursu „Czyste podwórko”. 
Działaniom edukacyjnym towarzy-
szył spot, który nadal jest dostępny 
w Internecie: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=bVKX9UtMQEE

Czas na kolejną odsłonę akcji w trosce o czy-
ste podwórko, w tym czyste place zabaw dla dzie-
ci i czyste place rekreacji ruchowej dla seniorów. 
Tym razem ZGM TBS postawił 30 nowych tablic 
w kształcie znaków drogowych przypominających 
mieszkańcom o obowiązku sprzątania po swoim 
psie oraz o obowiązującym w mieście „Regula-
minie utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Częstochowy”. 

- Chcemy zachęcić mieszkańców zasobów ko-
munalnych, a także wszystkich pozostałych często-
chowian do utrzymania porządku i czystości na 
miejskich osiedlach. Sprzątanie po pupilu nic nie 

kosztuje, a może trwale zmieniać krajobraz i popra-
wiać estetykę miasta. Zależy nam, by Częstochowa 
była zadbanym miastem, takim, które jest chętnie 
odwiedzane przez turystów i w którym przyjemnie 
się mieszka oraz odpoczywa - mówi Paweł Koniecz-
ny, prezes ZGM TBS w Częstochowie.

Z myślą o właścicielach czwo-
ronogów ZGM „TBS” jak co roku 
zakupił także kilka tysięcy worków 
na psie odchody. Są one dostępne 
w sześciu oddziałach eksploatacji.

Warto podkreślić, że „Regula-
min utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Często-
chowy” jasno określa obowiązki 
właścicieli psów: 

Za niesprzątanie odchodów po psie osoba, któ-
ra w tym czasie sprawuje nad nim opiekę, ponosi 
odpowiedzialność karną w wysokości od 20zł do 
500zł w postępowaniu mandatowym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” wznawia akcję edukacyjną pod hasłem 
„Czyste podwórko”. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do sprzątania 
po swoich psach. W ramach akcji w całym mieście ponownie pojawią się 
tabliczki w kształcie czworonogów z zabawnymi napisami oraz zupełnie nowe 
tablice w kształcie znaków drogowych. Mają one przypomnieć 
częstochowianom o obowiązującym w mieście „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy”. 

Czyste podwórko 
to czyste miasto 
Sprzątaj po swoim pupilu

„Osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe zobowią-
zane są do:

– niezwłocznego usuwania zanie-
czyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta domowe na klatkach scho-
dowych, na skwerach i trawnikach 
oraz w innych miejscach służących do 
publicznego użytku ( obowiązek ten 
nie dotyczy osób niewidomych)”.
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  Nowe place rekreacji ruchowej -
- także z myślą o seniorach

Place rekreacji ruchowej to nic innego jak siłownie 
na świeżym powietrzu. Specjalnie zaprojektowane urzą-
dzenia pozwalają na wykonywanie serii ćwiczeń, które 
odciążają stawy i pozwalają na lekką, ale zarazem po-
prawiającą sprawność, aktywność. Zalet takich placów 
jest wiele – wystarczy wymienić: dostępność, możliwość 
wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu i w do-
wolnym momencie, do tego ćwiczenia są lekkie i bez 
znacznych obciążeń. Nie można też zapominać o aspek-
cie towarzyskim i aktywizującym – taki plac to świetne 
miejsce integrujące lokalną społeczność.

Gdzie powstają nowe place?  
W  dzielnicy Grabówka, w rejonie skrzyżowania 

ul. Pawiej i Kiepury. Zakres zadania objął drobne prace 
rozbiórkowe, usunięcie istniejącego żywopłotu,  a tak-
że montaż urządzeń typu fitness i  elementów małej 
architektury. Elementem prac jest także wykonanie na-
wierzchni, nasadzenia krzewów, wyrównanie i oczysz-
czenie przyległego terenu. Dzięki temu mieszkańcy 

będą mogli się cieszyć nie tylko z nowych urządzeń do 
ćwiczeń, ale także uporządkowanego i zagospodarowa-
nego terenu.

W dzielnicy Stradom miejsce na plac rekreacji wy-
znaczono na terenie zieleńca przy ul. Mieszka Starego. 
W ramach przystosowania miejsca do uprawiania ak-
tywności na świeżym powietrzu, wykonano drobne 
prace rozbiórkowe. Pojawiły się także urządzenia typu 
fitness i elementy małej architektury, wykonano na-
wierzchnię z kostki brukowej.

W dzielnicy Błeszno będzie można skorzystać 
z placu aktywności ruchowej w rejonie skrzyżowaniu 
ulic Wczasowej i Letniej. Zakres prac obejmuje: mon-
taż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej i alejek 
z kruszywa oraz montaż elementów małej architektury. 
W ramach zadania zaplanowano także wykonanie nasa-
dzeń krzewów i odtworzenie trawników.

W trakcie oddawania numeru do druku trwały pra-
ce związane z oddaniem miejsc rekreacji do użytku, 
część z tych prac już się zakończyła.

Seanse filmowe wyłącznie dla środowiska seniorów 
to osobna ścieżka repertuarowa z pięknymi i wartościo-
wymi filmami. Kino Seniora pojawiło się w repertuarze 
OKFu w 2010 roku, ale szybko okazało się, że jeden se-
ans w miesiącu nie zaspokaja potrzeb, 
zdecydowano więc o zwiększeniu czę-
stotliwości tych pokazów. 

- Mamy nadzieję, że nasze „Kino Se-
niora” stało się już, i nadal będzie, waż-
ną częścią życia kulturalnego seniorów, 
że zapewni małą chwilę wytchnienia, 
czasem dobrą zabawę, a czasem udzieli 
odpowiedzi na wiele istotnych pytań o charakterze eg-
zystencjalnym – podkreśla Małgorzata Stasikowska-Lis 
z Kina Studyjnego OKF ILUZJA. - Prezentujemy filmy 
bardzo różnorodne i  z różnych kategorii: klasyka świa-
towa, klasyka polska, filmy dokumentalne, najlepsze 
i najciekawsze dokonania kina   światowego oraz filmy 

mistrzów kina. Filmy interesujące, kontrowersyjne, za-
bawne i wzruszające. Jesteśmy również otwarci na suge-
stie i propozycje repertuarowe ze strony widzów korzysta-
jących z Kina Seniora. 

Organizatorzy podkreślają, że 
wspólne seanse filmowe, zaspokajają 
potrzeby nie tylko duchowe i kultu-
ralne, ale także towarzyskie.  Dla wielu 
seniorów udział w projekcjach kino-
wych jest znakomitą okazją nie tylko 
do obejrzenia ciekawego filmu, ale tak-
że do spotkania się ze znajomymi. Do 

czego i my serdecznie zachęcamy! 
Wszystkie informacje na temat aktualnego repertu-

aru oraz daty poszczególnych spotkań w ramach Kina 
Seniora można zaleźć na stronie www.okf.czest.pl lub 
uzyskać je telefonicznie pod numerem 34 324 22 40 .

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Moda na aktywność fizyczną jest coraz większa, także w grupie osób w wieku senioralnym. 
A jeśli ruch, to najlepej na świeżym powietrzu, dlatego w Częstochowie pojawiają się kolejne 

place rekreacji ruchowej. To odpowiedź na potrzeby  mieszkańców, którzy o środki na powstanie 
kolejnych takich miejsc zawalczyli w ramach budżetu obywatelskiego. Z placów korzystać może 

każdy, ale bardzo często to właśnie seniorzy są ich głównymi użytkownikami.

Kino Seniora w OKF
Częstochowskie Kino Studyjne OKF ILUZJA ma w swojej ofercie specjalne pokazy filmowe dla doj-
rzałych widzów. Filmowe projekcje KINA SENIORA odbywają się cyklicznie - dwa razy w miesiącu, 

zwykle we wtorki i czwartki w południe. Atrakcyjny jest nie tylko repertuar, ale także cena biletów 
- OKF stara się utrzymywać ją w granicach 8 zł. 
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ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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