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Szanowni Państwo!
Świąteczny nastrój w mie-

ście mamy już od 8 grudnia 
– wtedy właśnie na placu 
Biegańskiego rozbłysły tego-
roczne zimowe iluminacje. 
I znowu w samym centrum 
miasta jest bajkowo, choć 
inaczej niż poprzednio. Dzię-
ki temu także zdjęcia, które 
sobie tam robimy, mogą być 
co roku nieco inne. Nie brak 
najważniejszego elementu 

– kilkunastometrowej choinki. Dwie inne „miejskie” 
drzewka stoją na placu Orląt Lwowskich oraz na Starym 
Rynku. Natomiast na placu Biegańskiego już po raz dru-
gi stanęła też świetlna wersja logo Częstochowy – nowe-
go, ale chyba już dobrze rozpoznawal-
nego. Premiera iluminacji połączona 
z koncertami okazała się – jak co roku 
- jedną z większych miejskich atrakcji 
przedświątecznego okresu. 

Niezależnie od tego, jaka będzie 
zima w tym roku, zapraszam na zu-
pełnie odmienione lodowisko przy ul. 
Boya-Żeleńskiego. Dzięki nowemu za-
daszeniu  sezon na ślizganie się będzie 
tam dłuższy, a tego chciało wiele sympa-
tyków jazdy na łyżwach. Oprócz tego - 
jeżeli zajdzie taka potrzeba - przed wiatrem chronić 
nas tam mogą specjalne, automatyczne rolety. W bardziej 
kameralnym klimacie możemy pojeździć na sezonowej 
miejskiej ślizgawce – już drugi rok z rzędu dostępna jest 
w parkach podjasnogórskich, na terenie Miejskich Kor-
tów Tenisowych.  I jak zawsze bezpłatnie. Pod koniec 
grudnia czeka na nas jeszcze cała plejada znanych i lubia-
nych osobowości – wśród nich m.in. Paweł Małaszyński, 
Anna Wyszkoni czy Anita Włodarczyk. 28 grudnia w Hali 
Sportowej Częstochowa zagrają oni w towarzystwie Kuby 
Błaszczykowskiego w charytatywnym turnieju piłkar-
skim. Muzycznie wystąpią natomiast gwiazdy hip-hopu, 
z O.S.T.R., Tede i Eldo na czele. Najważniejsze jest jednak 
to, że bilety na tę sympatyczną imprezę będą tak napraw-
dę „cegiełkami” na wsparcie potrzebujących dzieci, pod-
opiecznych fundacji ,,Ludzki gest”. 

Po dobroczynnym graniu z fundacją Kuby Błaszczy-
kowskiego zapraszamy oczywiście na Sylwestera. Mam 
nadzieję, że wielu z Państwa spędzi chociaż część tego 
wyjątkowego wieczoru na placu Biegańskiego. Zabawa 
przy muzyce pod wodzą Dj Dzikera ruszy już o godz. 
21.00, a gwiazdą koncertu będzie Ewelina Lisowska. 
Sylwestrowa impreza będzie tym razem nieco inna niż 
w poprzednich latach, a to jeszcze jeden powód, aby 
na nią zajrzeć. Zwierzaki w sporej części miasta też po-
winny być zadowolone, a na pewno spokojniejsze – bo 
zamiast pirotechnicznych wystrzałów - o północy pro-
ponujemy laserowy pokaz, wybrany jako zadanie tego-
rocznego Budżetu Obywatelskiego. Jeśli taką zmianę za-
aprobują bawiący się co roku na ,,Bieganie”, może warto 
będzie przy niej pozostać. Tym bardziej, że z wystrzałów 
rezygnują nie tylko liczne samorządy, ale i … Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy, któ-
rej najbliższy, centralny � nał – ze 
,,Światełkiem do nieba” – odbędzie 
się bez fajerwerków, za to – tak jak 
u nas - z pokazem laserowym. Ak-
cja Jurka Owsiaka oczywiście do-
trze na początku przyszłego roku 
także do Częstochowy – zapra-
szam już teraz do udziału, choć to 
dopiero 13 stycznia.  

Na wielu świątecznych stołach 
w Państwa domach znajdą się 

pewnie jakieś specjały prosto z ,,Gwiazdkowej 
Alei”, czyli naszych tradycyjnych targów bożonarodze-
niowych, zaplanowanych przez Częstochowską Organi-
zację Turystyczną między 19 a 23 grudnia. Na święta po-
zostaje mi więc tylko życzyć Państwu ciepłej, życzliwej, 
rodzinnej atmosfery oraz spokojnego wypoczynku – 
odskoczni od codziennego zabiegania. A ze starego roku 
zabierzmy ze sobą w Nowy tylko to, co dobre! Wszyst-
kiego najlepszego w 2019 roku! 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa
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Nowy TBS powstał kilka kilometrów od centrum 
Częstochowy, blisko natury i w zgodzie z najlepszymi 
trendami w budownictwie. Jest to budynek zbudowany 
na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej TBS, w ramach programu Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego, który daje 
możliwość najmu komfortowych mieszkań 
na korzystnych warunkach.

- Gratuluję zarówno nowym lokatorom, 
którym życzę szczęśliwego użytkowania, jak 
i spółce ZGM TBS, której w krótkim czasie 
udało się zrealizować tę inwestycję. Dla mia-
sta to także ważne wydarzenie, bo to pierw-
szy blok TBS w mieście po dłuższej przerwie, spowodo-
wanej brakiem programu wspierania budownictwa TBS 
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – mówił 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas przekazania 
kluczy pierwszym lokatorom bloku.

W nowym trzyklatkowym, trzykondygnacyjnym 
i podpiwniczonym budynku przygotowano 24 mieszka-
nia – jedno- i dwupokojowe, urządzone pod klucz. Lo-
kale mają powierzchnię od 36 do 59 m kw. Jedno z nich 
dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe prze-
znaczone wyłącznie dla mieszkańców. Blok jest nowo-
czesny, ocieplony i wyposażony w przestronne balkony. 
Koszt budowy wyniósł ok. 3,5 mln zł.

Osoby, które wynajęły mieszkania, zobowiązane były 
do wpłaty kwoty partycypacji wyliczonej 
według wymaganego wskaźnika party-
cypacji - w wysokości 30% wartości od-
tworzeniowej mieszkania.

- To ważne, bo oprócz bloków oraz 
mieszkań komunalnych dla osób w trud-
nej sytuacji materialnej i życiowej, po-
winny być tworzone możliwości najmu 
mieszkań właśnie na zasadach budow-
nictwa społecznego, dla osób, które mogą 
w program TBS wejść i dla któ-
rych to na daną chwilę najbar-
dziej optymalne rozwiązanie, 
by mieć własne M – podkreślał 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Nowy blok czynszowy ZGM 
– zbudowany na zasadach bu-

downictwa społecznego - to pierwsza tego typu in-
westycja po przerwie, spowodowanej zakończeniem 
programu TBS (co nastąpiło po likwidacji w 2009 r. Kra-

jowego Funduszu 
Mieszkaniowego). 
Program społecz-
nego budownictwa 
czynszowego reak-
tywowano w nieco 
zmo dyf ikowanej 
postaci, jako odpo-
wiedź na duże zapo-
trzebowanie na mieszkanie czynszowe dla osób mniej 
zamożnych. Podstawą zmian była ustawa z dnia 10 
września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych 
innych ustaw. Źródłem wsparcia są środki własne Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, który w zamian za udzie-

lanie podmiotom budownic-
twa społecznego kredytów na 
preferencyjnych warunkach, 
otrzymuje z budżetu państwa 
rekompensatę.

Przy ulicy Kontkiewicza 4B w dzielnicy Wyczerpy powstał nowy blok ZGM TBS.  22 listopada pierwsi 
lokatorzy odebrali od prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka klucze do swoich mieszkań.
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Nowy TBS 
oddany 
do użytku 

fot. Leszek Pilichowski



Konkurs był częścią programu pro� laktycznego im. 
Władysława Stasiaka. Tylko w 2018 roku do� nansowa-
no z niego 111 projektów na kwotę 6 mln zł. Głównym 
zadaniem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych . Program 
kierowany jest do społeczności 
lokalnych, które najlepiej wiedzą 
z jakimi zagrożeniami mają do czy-
nienia w najbliższej okolicy. Dzięki 
niemu można uzyskać do� nanso-
wanie na projekty związane między 
innymi z ochroną dzieci i młodzieży 
oraz edukacją dla bezpieczeństwa. 
Realizacja projektów ma wpływ nie 
tylko na poprawę bezpieczeństwa, 
ale również integruje mieszkańców, którzy działają 
w lokalnych stowarzyszeniach i grupach. W tym roku 
w ramach programu „Razem bezpieczniej” Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorgani-
zowało też konkurs „Aktywny senior to bezpieczny 
senior”. Przewidywał on stworzenie krótkiego spotu 
� lmowego. Temat � lmu musiał dotyczyć reagowania 
na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów. 
Podczas konferencji podsumowującej realizację pro-
gramu wiceminister Jarosław Zieliński wręczył nagrody 
i wyróżnienia autorom najlepszych � lmów. Wyróżnie-

nie z rąk wiceministra 
odebrali: Prezes Za-
kładu Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” 
w Częstochowie Paweł 
Konieczny, rzecznicz-
ka ZGM „TBS” Anna 
Wojtysiak i o� cer pra-
sowy częstochowskiej 
Policji podkom. Marta 
Ladowska.

- Chcę podziękować za udział w konkursie na spot 
� lmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Zachę-
cam Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach, 
które będą realizowane w przyszłym roku – podkreślił 
wiceszef MSWiA.  

W tym roku nagrody otrzymali: 1 miejsce - spot � l-
mowy „Aktywny senior to bezpieczny senior” nadesłany 
przez Uniwersytet III Wieku w Pile; 2 miejsce - spot 
� lmowy „Na szklankę wody” nadesłany przez Stowa-

rzyszenie „SOS DLA RODZINY” 
w Szczecinie; 3 miejsce - spot � l-
mowy „Wiek to tylko cyfra” nade-
słany przez KMP Opole Centrum 
Edukacyjno-Informacyjne SE-
NIOR w Opolu.

 Wyróżnienia otrzymały nastę-
pujące spoty � lmowe:

• „Włącz aktywność – bezpie-
czeństwo zaczyna się w głowie” na-
desłany przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Jedwabnie;
• „Aktywny Senior” nadesłany przez Sztumskie 

Centrum Kultury;
• „Przemoc domowa” nadesłany przez Stowarzy-

szenie „SOS DLA RODZINY”;
• Akcja „Bądź bezpieczny Seniorze” nadesłany 

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie;

• „Na rowerze – bezpiecznie w Opolu” nadesłany 
przez KMP Opole Dom Dziennego Pobytu „Złota Je-
sień” w Opolu;

• „Bądź aktywny, bądź bezpieczny” nadesłany 
przez Stowarzy-
szenie „Wygraj 
siebie” w Lesz-
nie.

Warto przy-
pomnieć, że 
częstochowski 
spot pro� lak-
tyczny miał ostrzec seniorów przed oszustwami me-
todą „na wnuczka” czy „na policjanta”. Organizatorem 
przedsięwzięcia był Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS” w Częstochowie we współpracy z Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie. W � lmie w roli głów-
nej udział wzięli członkowie Częstochowskiego Cen-
trum Aktywności Seniorów.

Pod koniec listopada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  TBS w Czę-
stochowie wspólnie z częstochowską Policją odebrali z rąk wice-

ministra Jarosława Zielińskiego wyróżnienie za spot filmowy „Bądź 
bezpieczny, seniorze”. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 

w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego w Warszawie. 

ZGM TBS 
odebrał wyróżnienie 
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ZGM TBS spełnia 
marzenia dzieci 
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To tak niewiele, a jednak może sprawić, że 
dzieci znów się uśmiechają. Akcja Mikołaj przy-
gotowywana przez pracowników ZGM TBS 
trwa nieprzerwanie od kilku lat. A wszystko 
zaczyna się od listów, które dzieci piszą do św. 
Mikołaja. W listach zawierają marzenia – małe 
i te naprawdę duże oraz ogromne pragnienie, by 
choć przez chwilę poczuć się szczęśliwym 

- To jest bardzo ważna i szlachetna akcja. Do-
ciera do tych, którzy takiego wsparcia naprawdę 
potrzebują.  Cieszymy się, że możemy sprawiać 
radość dzieciakom w różnym wieku. Dla nich te 
prezenty to spełnienie marzeń – mówi Paweł Ko-
nieczny, prezes ZGM TBS w Częstochowie.  

W organizacji akcji pomaga Zespół Szkół 
Plastycznych z dyrektor Anną Maciejowską na 
czele. Plastycy udostępniają nie tylko salę audy-
toryjną, ale także dzielą się z dziećmi występami 
artystycznymi. W tym roku dla najmłod-
szych zaśpiewała też Marta Honzatko, ak-
torka częstochowskiego teatru,  która tym 
razem zaprezentowała się w nieco innym 
repertuarze.

Mikołajkową imprezę wsparł prezy-
dent miasta Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk. 

Trzydzieścioro dzieci – mieszkańców zaso-
bów komunalnych w Częstochowie - otrzy-
mało mikołajkowe paczki. Prezenty, tak jak co 
roku, przygotowali pracownicy Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS. 
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Częstochowska Policja 
ma nowego Sznupka

Zdążyć z pomocą - Nie bądźmy obojętni na zagrożenia 
związane z wychłodzeniem organizmu!

Piorun 
wytropił nietrzeźwego kierującego

Częstochowscy policjanci mają od niedawna nową 
maskotkę Sznupka. Jego zakup był możliwy dzięki wspar-
ciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Czę-
stochowie. Maskotka śląskiej Policji powstała 5 grudnia 
2003 roku w Katowicach. W tym dniu odbył się � nał kon-
kursu, na który nadesłano ponad 350 prac z propozycją 
wizerunku maskotki śląskich policjantów. Pierwszą na-
grodę zdobyła wówczas uczennica gimnazjum w Bieru-
niu, która zaproponowała by maskotką Policji w naszym 
województwie został pies o imieniu „SZNUPEK”. Imię 
to wywodzi się ze śląskiej gwary, w której „SZNUPAĆ” 

znaczy „SZU-
KAĆ”.

W  taki 
właśnie spo-
sób „narodził 
się” przyjaciel wszystkich dzieci, który do dzisiaj towa-
rzyszy policjantom podczas wizyt w szkołach, przed-
szkolach, na festynach i wszędzie tam, gdzie stróże pra-
wa prowadzą działania pro� laktyczne dla najmłodszych.

Pod koniec listopada w miejscowości Zawodzie koło 
Poczesnej kierujący BMW stracił panowanie nad po-
jazdem, przez co wjechał w ogrodzenie jednej z posesji 
oraz w zaparkowany na podwórku 
samochód, a następnie oddalił się 
z miejsca zdarzenia. W takim przy-
padku konieczne było użycie policyj-
nego psa patrolowo-interwencyjne-
go. Owczarek belgijski Piorun podjął 
trop i doprowadził swojego przewod-
nika do sąsiedniej miejscowości.

Okazało się, że był tam podejrzany 
o kierowanie BMW 38-latek. Badanie 
wykazało w jego organizmie prawie promil alkoholu. 
Z ustaleń śledczych wynika również, że mężczyzna ni-
gdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. Po wytrzeźwieniu w policyjnej celi, 
zatrzymany usłyszał zarzut kierowania autem w stanie 

nietrzeźwości. Musi się też liczyć z odpowiedzialnością 
za popełnione wykroczenia. Sprawa jest w toku. Poli-
cjanci wyjaśniają wszystkie szczegóły zdarzenia.

Piorun to 4-letni owczarek 
belgijski, który we wrześniu tra-
� ł do częstochowskiej jednost-
ki. Wcześniej przez 2 lata służył 
w Policji w Pszczynie. Jest psem 
ułożonym i przeszkolonym 
w Zakładzie Kynologii Policyjnej 
w Sułkowicach. Jego opiekunem 
jest asp. szt. Paweł Maj, który ma 
bogate, przeszło 10-letnie, do-

świadczenie w byciu przewodnikiem psa służbowego. 
Oprócz Pioruna w Komendzie Miejskiej Policji w Czę-
stochowie służą też dwa owczarki belgijskie: Abi i Jarika 
oraz owczarek niemiecki Sara.

Dzielnicowi z Częstochowy codziennie odwiedzają 
miejsca, w których koczują bezdomni. Mundurowi mo-
nitorują pustostany, ogródki działkowe, altany, piwnice 
i klatki schodowe. Policjanci potwierdzają tożsamość 
napotkanych tam osób, sprawdzają, czy nie są poszuki-
wane, a następnie tłumaczą im, z jakiego rodzaju pomo-
cy mogą skorzystać na terenie Częstochowy.

Apelujemy o zwracanie uwagi na przypadkowo na-
potkane osoby, które mogą stać się o� arą niskich tem-
peratur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących 
przy drodze bądź ubranych niestosownie do pory zi-
mowej. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, 
osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej 

wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. 
O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ra-
townicze. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 
997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia orga-
nizmu.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących 
pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu 
prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie „Bez-
domność”. (Przypominamy, że strona nie służy do zgła-
szania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 
112, 997).

podkom. Marta Ladowska 
KMP w Częstochowie informuje:



6

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Biuro Obsługi Seniora koordynuje wszystkie 
działania realizowane na terenie Częstochowy za-
równo przez poszczególne wydziały Urzędu Mia-
sta, jednostki miejskie, jak i partnerów społecz-
nych czy Uniwersytety III Wieku.

Jakich informacji poszukują osoby starsze 
w Biurze Obsługi Seniora?  Interesują się między 
innymi zakresem dedykowanych im programów 
zdrowotnych - pro� laktycznych szczepień, badań 
i rehabilitacji ruchowej czy też  sportowo-rekre-
acyjnych zajęć realizowanych przez organizacje 
pozarządowe.  Często pytają również o szczegóły 
dotyczące akcji ,,Kawiarenka dla Seniora’’, w ra-
mach której, dzięki uprzejmości restauratorów,  
w wybranych kawiarniach, restauracjach i klu-
bach  seniorzy mogą za symboliczną złotówkę 
kupić kawę bądź herbatę. W ostatnim czasie inte-
resujące stały się także kursy komputerowe kiero-
wane do osób starszych.

Seniorzy coraz częściej i chętniej pytają o inne 
realizowane dla nich działania -  że tych inicjatyw 
jest bardzo wiele - seniorzy korzystają chociażby  
z kart rabatowych „Częstochowski Senior”, a do-
datkowo także z Częstochowskich Kart Miesz-
kańca, które mają szersze funkcje i dają jeszcze 
więcej możliwości. W Częstochowie działa m.in. 

program „Aktywny Senior” proponowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstają ko-
lejne place rekreacji ruchowej w plenerze. W Czę-
stochowie działa Częstochowskie Centrum Ak-
tywności Seniorów oraz Dzienne Domy Senior+. 
Przy częstochowskich uczelniach prężnie funk-
cjonują uniwersytety trzeciego wieku, których po-
pularność dowodzi, że seniorzy chcą ciągle zdo-
bywać nową wiedzę i nowe kompetencje.

Warto dodać, że specjalnie dla seniorów urząd 
uruchomił także nowy, łatwy do zapamiętania nu-
mer informacyjny 34 370 71 11 -  można pod nim 
uzyskać wszystkie informacje w zakresie działań 
realizowanych na rzecz osób w wieku senioral-
nym,  zarówno przez Urząd Miasta Częstochowy, 
jak i inne jednostki miejskie.

Biuro Obsługi Seniora mieści się 
w budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Focha 19/21 (tam, gdzie znajduje się 
m.in. Urząd Stanu Cywilnego) – w po-
koju nr 46.

Biuro 
Obsługi 
Seniora

Od sześciu miesięcy działa w Częstochowie Biuro Obsługi Seniora, stworzone 
z myślą o dojrzałych częstochowiankach i częstochowianach, by mogli w jed-
nym miejscu uzyskać kompleksową informację na temat programów i udogod-
nień, które miasto ma do zaoferowania osobom w wieku senioralnym.
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Karta 
„CZĘSTOCHOWSKI SENIOR”

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013r. 
Prezydent Miasta Częstochowy przyjął  projekt 
pn. „Częstochowa seniorom”. Założeniem projek-
tu jest udostępnienie częstochowskim seniorom 
oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęce-
nia do aktywności społecznej. Projekt jest prze-
znaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych 
na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki po-
siadaniu karty „Częstochowski Senior”, mogą sko-
rzystać  z atrakcyjnych rabatów przygotowanych 
przez Partnerów projektu.
W bazie Partnerów znajdują się min.:

• kawiarnie,
• instytucje kultury,
• obiekty sportowe i rekreacyjne,
• klub � tness,
• usługi medyczne, rehabilitacyjne i � zjotera-

peutyczne,
• szkoły językowe,
• biuro tłumaczeń,
• usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
• taxi,
• ośrodki wypoczynkowe.

Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w projekcie otrzy-
mują  Kartę, którą  legitymu-
ją się w punktach usługowych 
projektu, a przedsiębiorcy, 
którzy wyrażą  chęć  przystą-
pienia do projektu, zapew-
niają na podstawie karty 
zniżki na oferowane przez 
siebie produkty czy usługi.

Gdzie można 
otrzymać kartę?
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, 
parter BOI stanowiska 3 i 4 (grupa B)

Wymagane wnioski:
• wniosek o wydanie karty „Częstochowski se-

nior”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulami-
nu projektu „Częstochowa seniorom’’

• oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do 
Regulaminu projektu ‚’Częstochowa senio-
rom’’

Dokumenty do wglądu:
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdję-

ciem stwierdzający tożsamość i  wiek osoby 
zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,

• deklaracja o sposobie odbierania odpadów, 
tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej 
braku przekazanie informacji o danych admi-
nistratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca 

zamieszkania),
• roczna deklaracja 

ro z l i c z e n i ow a 
dotycząca podat-
ków od docho-
dów osobistych za 
rok ubiegły (PIT).

Częstochowscy seniorzy mogą skorzystać ze zniżek i promocji przygotowanych specjalnie dla 
nich w ramach projektu „Częstochowa seniorom”. Aby przystąpić do akcji należy złożyć wniosek 

i odebrać kartę „Częstochowski Senior”.

Szczegółowe informacje:  www.karty.czestochowa.pl



 
 

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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W tegorocznym rozdaniu do rozdysponowania było 
blisko 9,5 mln zł na przyszłoroczne zadania. Do reali-
zacji wybranych zostało 123 zadań: 12 ogólnomiejskich 
i 111 dzielnicowych.

Spośród wszystkich głosujących naj-
bardziej aktywni byli mieszkańcy Kie-
drzyna, gdzie frekwencja wyniosła nieca-
łe 19%. Dzięki temu dzielnica otrzymała 
do zagospodarowania niewykorzystane 
„końcówki” z pul 
na zadania ogól-
nomiejskie i dziel-
nicowe (łącznie 
ponad 135 tys. zł). 
Drugie miejsce 
pod względem licz-
by oddanych gło-
sów odnotowano 
w dzielnicy Mirów 
(18,25%.), a trzecie 
- w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów (16,6%). Najmniej ak-
tywni okazali się w tym roku mieszkanki i mieszkańcy  
dzielnicy Podjasnogórskiej (5,35%).

Wśród propozycji ogólnomiejskich najwięcej głosów 
otrzymało zadanie pn. Budowa boiska typu Orlik, przy 
Szkole Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Częstochowie na ul. Kukuczki 30, którego koszt 
oszacowano na 1 mln 173 tys. zł. Kolejnym zwycięskim 
zadaniem jest projekt pn.: Jasne, że zwierzaki są ważne, 
którego koszt realizacji ma wynieść 593,5 tys. zł. Zada-
nie obejmuje m.in. powiększenie wybiegów dla szczeniąt 
i kotów oraz zakupienie sprzętu potrzebnego do właści-

wej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt. Trzecie miejsce zajęło 
zadanie Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki 
Publicznej przy Alei Pokoju 15/17 za 175 tys. zł. Reali-

zacji doczeka się 
też zakup dom-
ków dla wolno 
żyjących kotów 
(za 4 tys. zł), mul-
timedialne cen-
trum edukacyj-
ne w SP nr 2 (80 
tys. zł), grill park 
na Promenadzie 
im. Czesława 
Niemena (110 

tys. zł), zakup i montaż 10 ogólnodostępnych de-
� brylatorów(120 tys. zł), kolorowy plac zabaw na 
Starym Mieście (50 tys. zł), rewitalizacja ścieżek 
wzdłuż częstochowskich rzek (12 tys. zł), zakup 

kosiarki na potrzeby utrzymania obiektu sportowego 
LKS Płomień KM (25 tys. zł), uruchomienie w mieście 
aplikacji „jakdojade” (20 tys. zł) oraz poprawa bezpie-
czeństwa na w rejonie ul. Rejtana i Trochimowskiego 
(2,5 tys. zł).

W zadaniach dzielnicowych z mniej typowych zadań, 
które znalazły uznanie w głosowaniu warto wymienić np. 
„Domki dla owadów zapylających” (Ostatni Grosz) czy 
akcję „Stop komarom – montaż budek dla nietoperzy” 
(Śródmieście). W większości dzielnic częstochowskich, 
decyzją głosujących, realizowana ze środków BO będzie 
darmowa sterylizacja oraz kastracja psów i kotów.

BUDŻET OBYWATELSKI 
- ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA

Dwanaście zadań ogólnomiejskich i 111 dzielni-
cowych zostanie zrealizowanych w przyszłym 
roku, w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Częstochowie. Zdecydowało o tym ponad 20 
tys. mieszkańców.


