
Drodzy Częstochowianie!

Jeszcze niedawno obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia, a tymczasem 
już żegnamy Stary Rok. Mam nadzieję, że to był dobry rok dla Państwa. Myślę 
też, że był to całkiem udany rok dla Częstochowy i jej mieszkańców, bo wspólnie 
udało się zrealizować wiele planów i zamierzeń. Jako mieszkańcy niejednokrot-
nie wykazywaliśmy się aktywną postawą między innymi poprzez współtworze-
nie budżetu obywatelskiego. Widzimy już efekty, nasze miasto – także dzięki 
Państwa inicjatywom - pięknieje, powstają m.in. nowe place zabaw i rekreacji, 
boiska, chodniki czy skwery...  

Dziś mamy w mieście dwie specjalne strefy ekonomiczne, w których swoje 
zakłady budują już pierwsi inwestorzy. Nasza komunikacja, dzięki ekologicz-
nym autobusom hybrydowym, staje się coraz bardziej przyjazna dla środowiska. 
W mijającym roku zadbaliśmy o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Dopo-
sażyliśmy Straż Miejską w nowe radiowozy, a Pogotowie Ratunkowe – w nowo-
czesne, dobrze wyposażone karetki. Zakończyliśmy newralgiczne remonty ulic, 
m.in. Warszawskiej i Rędzińskiej oraz Nadrzecznej. Dzięki nim wielu mieszkań-
ców może bezpieczniej i wygodniej dotrzeć do pracy, szkoły czy domu. 

2015 rok kończymy akcją pisania listów do Premier RP Beaty Szydło w spra-
wie odzyskania województwa częstochowskiego. Oby w nadchodzącym roku 
marzenia o Częstochowie jako stolicy województwa, stały się bliższe spełnienia. 
Musimy realnie oceniać sytuację, ale wierzyć też, że deklaracje polityków nie 
były tylko wyborczymi obietnicami. Bez względu na ostateczny rezultat, nasza 
wspólna akcja ma głęboki sens, bo potwierdza nasze aspiracje i dążenia, przypo-
mina o tym, że Częstochowa powinna dostać szansę zrównoważonego rozwoju 
równą stolicom województw, z których część jest przecież mniejszymi od nas 
miastami. Walcząc o województwo, walczymy więc o większy prestiż i pozycję 
miasta, także jako ośrodka gospodarczego i akademickiego. 

Na Nowy Rok chcę Wam życzyć zdrowia, miłości, pogody ducha, sukcesów 
i realizacji wszelkich planów.  

Oby ten nadchodzący rok dał nam wszystkim wiele radości i nadziei! 

bezpłatny informator 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Częstochowie

nr 8/ 2015
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Prezydent Miasta Częstochowy



Po raz kolejny dzieciaki z Częstochowy odwie-
dził „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Ta doroczna 
uroczystość organizowana jest przez Fundację 
Chrześcijańską „Adullam” przy pomocy licznych 
partnerów i darczyńców. 

Miejscem � nału tegorocznej akcji pod hasłem 
„Anioły są wśród nas” była   Filharmonia Często-
chowska im. Bronisława Hubermana, a patronat 
honorowy nad imprezą tradycyjnie objął   Prezy-
dent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

Paczki ze słodyczami wraz  z prezentami tra� ły 
do 510 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 
im. Janusza Korczaka  w Częstochowie, Stowarzy-
szenia Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla 
Rodziny”, świetlic prowadzonych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 
działających przy OSL „Stare Miasto-Nowe Ży-
cie” oraz „Raków-Reaktywacja”, dzieci z niepeł-
nosprawnością (Gmina Mykanów), jak również 
uczestników świetlicy „Życie poza szkołą”. 

Muzycznymi aniołami, które z potrzeby ser-
ca wystąpiły w tym roku dla najmłodszych,   byli 
laureaci ogólnopolskich programów muzycznych: 
Arek Kluba (laureat programu telewizyjnego 
„Szansa na sukces”), Iga Kozacka ( � e Voice of 
Poland” oraz „Bitwa na Głosy”), Marysia Markie-
wicz (program muzyczny „Must be the Music”) 
oraz dzieci i młodzież ze świetlicy „Życie poza 
szkołą” - wszyscy razem, na jednej scenie, za spra-
wą tego niecodziennego wydarzenia w wyjątko-
wym wydaniu.

Realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie 
byłaby możliwa bez aktywnych działań partnerów 
– również aniołów: Firmy Dospel,  Manager, Rad-
nego Miasta Częstochowy - Dariusza Kapinosa, 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie 
S.A., JOWES, Leroy  Merlin  Poczesna , OSL „Stare 
Miasto-Nowe Życie”, OSL „Raków-Reaktywacja”, 
Firmy Emkaprint, Stowarzyszenia „Daj mi czas” 
oraz hojnego wsparcia darczyńców indywidual-
nych  i instytucjonalnych.
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MIKOŁAJ 
Z ULICY KRAKOWSKIEJ

foto: Marysia Markiewicz, Arek Kluba i Iga Kozacka oraz dzici ze świetlicy „Życie poza szkołą”
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Od 2012 roku świąteczna akcja organizowana 
jest z Partnerstwem na Rzecz Aktywności Lokalnej 
„Raków – Reaktywacja”. Jej idea jest prosta. Chodzi 
o to, by obdarować dzieci w trudnej sytuacji ekono-
micznej, które tak jak inne maluchy z Częstochowy 
przez cały rok czekają na wymarzone prezenty.

A wszystko zaczyna się już na  początku grud-
nia, gdy dzieci z wybranej dzielnicy własnoręcznie 
piszą lub rysują listy do Świętego Mikołaja z prośbą 
o prezent świąteczny. Potem wzruszające przesyłki 
tra� ają do mikołajkowej poczty, a następnie orga-
nizatorzy przekazują je darczyńcom, którzy chcą 
przygotować prezent dla konkretnego malucha. 
Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia or-
ganizowany jest � nał „Akcji Gwiazdka”, najczęściej 
w formie pikniku świątecznego dla dzieci i ich ro-
dzin, w trakcie którego wszyscy ubierają żywą cho-
inkę i śpiewają kolędy. Organizatorzy szykują też 
ciepły poczęstunek. W tym czasie przybywa Świę-
ty Mikołaj i rozdaje prezenty, na które najbardziej 
czekają maluchy. W tym roku taka akcja odbyła się 
19 grudnia. Przygotowano ją w szczególności dla 
najmłodszych z dzielnic Stradom oraz Śródmie-
ście.

„Akcja Gwiazdka” nie mogłaby się odbyć, gdy-
by nie pomoc wielu osób i instytucji. Ogromnym 
wsparciem jest radny  Dariusz Kapinos. Stowarzy-
szenie zawsze może liczyć również na zaangażowa-
nie ZGM TBS, który podczas świątecznych pikni-
ków sprawia uśmiech na twarzach 150 dzieci.

Od wielu lat Stowarzyszenie Pedago-
giki Alternatywnej w kreatywny sposób 
sprawia radość dzieciakom z Częstocho-
wy.  Znane jest między innymi z projektu 
„Kino na trzepaku”, a także świątecznej 
„Akcji Gwiazdka”, która w tym roku od-
była się już po raz piąty.  
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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

Najpierw napisały 
listy do św. Mikołaja, po-

tem otrzymały świąteczne paczki, 
a wszystko miało miejsce 17 grudnia 
w częstochowskiej Konduktorowni. 
Organizatorem imprezy mikołajko-
wej dla dzieci z zasobów komunal-
nych w Częstochowie był ZGM TBS.

Akcja skierowana 
była do trzydzieścior-
ga dzieciaków z za-
sobów komunalnych. 
Kilka tygodni temu ich 
listy zostały wysłane do 
św. Mikołaja. Na apel 
maluchów odpowiedzie-
li anonimowi darczyńcy, 
którzy wspólnie z ZGM 
TBS przygotowali miko-
łajkowe paczki.  

17 grudnia o godz. 15 
w częstochowskiej Kon-
duktorowni odbyła się 
impreza, podczas której 
dzieci otrzymały świątecz-
ne prezenty. Oprócz pa-
czek na najmłodszych i ich 
rodziców czekało mnóstwo 
atrakcji, między innymi ma-

lowanie bombek, przygotowywanie choinkowych łańcu-
chów, animacje i słodycze.

- Przed świętami wszyscy chcemy sprawiać radość i po-
magać. Przede wszystkim pomagają organizacje pozarzą-
dowe, radni i miasto Częstochowa. W tym roku do akcji 
mikołajkowej włączamy się także i my, bo w zasobach ko-
munalnych mieszka wiele rodzin potrzebujących wspar-
cia. Wszystkim, którzy zaangażowali się w świąteczną 
pomoc serdecznie dziękujemy – mówi Paweł Konieczny, 
prezes zarządu ZGM TBS.

Podczas akcji w Konduktorowni na scenie wystąpi-
ły też wokalistki z Miejskiego Domu Kultury. Dzieciaki, 
ich rodziców i dziadków odwiedził również Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który zło-
żył świąteczne życzenia i zaprosił na scenę długo ocze-
kiwanego przez maluchów św. Mikołaja.

ZGM TBS zapowiada, że w przyszłości akcja mikołaj-
kowa będzie kontynuowana. Bo nawet najmniejszy upo-
minek może sprawić dzieciom ogromną radość.

Św. Mikołaj 

w ZGM TBS


