
Szanowni Państwo!
Drogie Częstochowianki, drodzy Częstochowianie!

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie 
województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. 

Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję wsparcie inicjatywy utworzenia naszego woje-
wództwa, udzielając kredytu zaufania tym, którzy zaczynają rządzić naszym krajem. 

O to samo proszę Was. Apeluję także o poparcie tej idei przez tych mieszkańców okolicznych gmin i powia-
tów, którzy w odrodzeniu województwa widzą szansę na szybszy rozwój całego regionu częstochowskiego. 
W drodze do tego celu musimy działać wspólnie, odkładając na bok wszelkie podziały polityczne i różnice poglądów. 

Oczekujmy od rządzących wiarygodnych informacji, uczciwej rozmowy i realnego projektu zmian admini-
stracyjnych. Jeżeli zawiodą nasze zaufanie, jeżeli nie spełnią przedwyborczych obietnic, rzetelnie ich z tego rozli-
czymy.

Wierzę jednak, że zdecydowane deklaracje posłów i senatorów reprezentujących dziś partię samodzielnie 
rządzącą w parlamencie, dają nadzieje, że Częstochowa stanie przed historyczną szansą wzmocnienia swojej 
pozycji na mapie Polski. Dlatego proszę Was o poparcie i przesłanie z Waszym podpisem otwartego listu do 
nowej premier Rządu RP Pani Beaty Szydło, dotyczącego realizacji wyborczych deklaracji w sprawie woje-
wództwa częstochowskiego. Elektroniczną wersję listu - wraz z adresem mailowym, na który można go przesłać 
- znajdziecie Państwo na stronie www.czestochowa.pl, wersja papierowa – trafi do Waszych skrzynek pocztowych  
w najbliższym czasie. Możecie też oczywiście napisać własny list z Waszymi argumentami za utworzeniem wo-
jewództwa i wysłać go e-mailem lub pocztą. Każdy głos się liczy!

Już raz nasza wspólna aktywność przyczyniła się do przekonania poprzedniego Rządu RP i dlatego dziś 
Częstochowa ma dwie specjalne strefy ekonomiczne. 

Teraz też może się udać!

Nie dajmy rządzącym argumentu, że to nasz brak zaangażowania zdecydował o niepowodzeniu planów 
powstania województwa ze stolicą w Częstochowie!

bezpłatny informator 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Częstochowie

nr 7/ 2015
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informator
INFORMACJE   I   WIADOMOŚCI   I   KOMUNIKATY

Z poważaniem
Krzysztof Matyjaszczyk

 
Prezydent Miasta Częstochowy



Częstochowianie znów dopisali! 
W głosowaniu na zadania z budżetu 

obywatelskiego, które odbyło się w li-
stopadzie, wzięło udział 36  621 osób, 
czyli ponad dwa razy więcej, niż w po-
przedniej edycji. Dzięki aktywności  
mieszkańców w przyszłym roku zosta-
nie zrealizowanych 7 zadań ogólno-
miejskich i 114 dzielnicowych.

OBYWATELSKI SUKCES
 CZĘSTOCHOWIAN

OBYWATELSKI SUKCES
 CZĘSTOCHOWIAN
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Na początku były kreatywne pomysły. W sumie częstochowianie złożyli ponad 700 różnych 
propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Najmłodszym wnioskodawcą okazała się 8 - let-
nia Alicja Gębuś, której pomysł karmników dla wiewiórek w podjasnogórskich parkach tak 
spodobał się mieszkańcom, że podczas głosowania uzyskał 565 punktów i będzie zrealizowany.

Wśród propozycji ogólnomiejskich najwięcej punktów, bo aż 53 361, otrzymało zadanie:

1. „Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego”, 
kwota inwestycji: 1 561 550 zł.

Na drugim miejscu wśród zadań ogólnomiejskich znalazło się zadanie:

2. „Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej 
im. dr W.  Biegańskiego w Częstochowie”,
kwota inwestycji: 190 000 zł.

Kolejne realizowane zadania ogólnomiejskie to:

3. Posadowienie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem 
otoczenia wokół stołów oraz dostawieniem ławki i kosza na śmieci, 
kwota: 10 000 zł.

4. Zakup smyczy i obroży dla psów – podopiecznych Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt   w Częstochowie, 
kwota: 2 400 zł.

5. Żywa Biblioteka / Human Library Czestochowa, 
kwota: 7 000 zł.

Na zdjęciu: 
Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk i Alicja Gębuś



W sumie w głosowaniu na zadania z budżetu obywatelskiego, które odbyło się w listopadzie, 
wzięło udział prawie 37 tysięcy osób, czyli ponad dwa razy więcej, niż w poprzedniej edycji.

Ten niewątpliwy sukces wynika z faktu, że wszystkie decyzje w zakresie budżetu obywatel-
skiego w Częstochowie podejmowane są wspólnie z mieszańcami, a cały proces na każdym eta-
pie wspierają aktywnie organizacje pozarządowe – wyjaśnia Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent 
Miasta Częstochowy.

Zasady budżetu obywatelskiego, stworzone przez mieszkańców i urzędników, są bardzo 
przejrzyste. Propozycje zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych mogą składać wszyscy często-
chowianie, bez względu na wiek. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rusza 
głosowanie. Zadania, które otrzymują największą ilość punktów, a koszt ich realizacji mieści 
się w puli środków ogólnomiejskich lub tej przeznaczonej dla danej dzielnicy, są realizowane w 
kolejnym roku. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta wnioskował o 
zwiększenie środków na realizację zadań. 
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6. Warsztaty artystyczne z techniki decoupage, 
kwota: 1 490 zł

7. Karmniki dla wiewiórek, 
kwota: 1500 zł

8. Podajniki + worki na psie kupy w Alei NMP, 
kwota: 2 000 zł

Jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane 72 zadania z ubiegłorocznego budżetu obywatel-
skiego  - koszt tych inwestycji to  5 738 869,00 zł. Do tej pory powstały m.in. nowe chodniki, 
place zabaw, boiska, odbywały się zajęcia sportowe i warsztaty artystyczne.

W sumie na 2016 rok 
zarezerwowano kwotę: 6 661 679 zł.

Zestawienie wszystkich wniosków ogólnomiejskich i dzielnicowych 
www.konsultacje.czestochowa.pl
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 
 w Częstochowie
ul. POW 24
tel centrala: (34) 368-24 -61
FAX (34) 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
www.zgm-tbs.czest.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

Pogotowie Awaryjne: (34) 368-25-22

W Częstochowie wciąż brakuje rodzin za-
stępczych i rodzinnych domów dziecka. Tym-
czasem liczba dzieci przebywających  w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych stale 
rośnie. Młodsi i starsi czekają na szczęśliwy 
i bezpieczny dom, pragną mieć rodziców - 
z nimi dorastać i budować swoją przyszłość. 
Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RO-
DZINY” poszukują kandydatów na rodziców 
zastępczych oraz prowadzących rodzinne 
domy dziecka.

Może szukają właśnie Ciebie?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka 
mogą stworzyć ludzie zdecydowani wychować 
dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. 
Dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy 
spowinowacone. Rodzicem zastępczym może być 
zarówno osoba w związku małżeńskim jak i sa-
motna.  Potrzeba tylko chęci niesienia miłości 
i ciepła oraz gotowości poświęcenia dzieciom cza-
su i serca. MOPS w Częstochowie poszukuje osób 
odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą 
wyzwanie i nadadzą nowy sens swojemu życiu.
Rodzice zastępczy otrzymają pełne wsparcie:
•	 pomoc pedagogiczną, psychologiczną                         

i prawną,
•	 pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych         

problemów,
•	 specjalistyczne szkolenia,
•	 pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka.

   SOS! 
BRAKUJE  RODZIN  ZASTĘPCZYCH!
POMÓŻMY  DZIECIOM,  KTÓRE  CZEKAJĄ  NA 
SZCZĘŚLIWY  I  BEZPIECZNY  DOM!

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nimi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. P.O.W. 2, 42 – 200 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 34 372 42 25
www.mops.czestochowa.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie 
Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórska 34, 42 – 200 Częstochowa

tel. 502 985 101

Pamiętaj! Tworząc rodzinę zastępczą dajesz szansę na normalny rozwój 
dzieciom, które zostały odrzucone przez najbliższych, dla których w domu 

zabrakło opieki i miłości!


