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INFORMACJE  I   KOMUNIKATY   I   WIADOMOŚCI 

Drodzy Częstochowianie!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Informatora”, miesięcznika Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS w Częstochowie. 

Tym razem chcemy przpomnieć o 1 procencie naszego podatku, który – już od lat – mo-
żemy przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego w całym kraju. Zależy nam na 
tym, by te środki jak najczęściej trafiały do lokalnych stowarzyszeń, fundacji i towarzystw.

Każdego roku prowadzimy intensywną kampanię promocyjną „Zostaw 1% podatku w 
Częstochowie”. W ramach akcji pojawiają się ogłoszenia, rozdawane są ulotki, odbywają się 
happeningi, a znani częstochowianie biorą udział w spotach reklamowych, zachęcających 
do odpisu podatkowego na rzecz organizacji działających w naszym mieście. Efekty tych 
działań są widoczne. Dzięki nim wszyscy możemy rokrocznie w większym zakresie korzy-
stać z różnych form pomocy oferowanych przez nasze częstochowskie organizacje pożytku 
publicznego. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

W tym numerze raz jeszcze zachęcamy do pisania listów do premier RP Beaty Szydło w 
sprawie utworzenia województwa częstochowskiego. Musimy wierzyć, że obietnice polity-
ków przełożą się na oczekiwane przez nas rezultaty. Wierzymy też, że nasz głos będzie w 
Warszawie słyszany i zostanie wzięty pod uwagę.

W lutowym „Informatorze” przeczytają Państwo również o wyjątkowym konkursie „Rze-
telny Lokator” organizowanym przez ZGM TBS, do udziału w którym serdecznie zaprasza-
my. Wystarczy napisać za co lubimy nasze miasto. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagro-
dy.

Tymczasem dzieci i młodzież rozpoczynają długo oczekiwane zimowe ferie. Chcemy, by 
były one nie tylko bezpieczne, ale i udane. Miasto oferuje szeroki wachlarz zajęć, które tra-
dycyjnie będą organizować szkoły, instytucje kultury, kluby sportowe i stowarzyszenia. Mam 
nadzieję, że – bez względu na pogodę - na nudę nie będzie można narzekać.

                                                                               Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent Miasta Częstochowy
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W ubiegłym roku częstochowianie przekazali organiza-
cjom pożytku publicznego znacznie więcej pieniędzy niż 
w latach poprzednich. Najwięcej środków od podatników 
z Częstochowy i regionu otrzymały Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”, Fundacja Studencka „Młodzi - Mło-
dym” oraz Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej. Mimo że coraz chętniej dzielimy się jednym 
procentem, to ilość środków, która trafia do organizacji 
ogólnopolskich wciąż jest znacznie większa od tych prze-
kazywanych lokalnym organizacjom (suma środków prze-
kazanych z odpisów 1 % częstochowskim organizacjom za 
2014 rok wyniosła 11.678.400 zł). Czas to zmienić. Dla-

czego? Bo pieniądze ofiarowane naszym stowarzyszeniom 
czy fundacjom mogłyby służyć osobom starszym, chorym, 
bezdomnym, dzieciom i młodzieży z Częstochowy. Stąd 
akcja „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” reali-
zowana od wielu lat przez Urząd Miasta Częstochowy, w 
ramach której organizowane są liczne akcje i happeningi, 
w tym darmowe przejazdy zabytkowym tramwajem. Także 
i w tym roku miasto zachęca do dzielenia się jednym pro-
centem. Do wyboru mamy ponad 60 organizacji z siedzibą 
zarządu głównego w Częstochowie, a także 5 organizacji z 
siedzibą oddziału w naszym mieście. Listę lokalnych orga-
nizacji pożytku publicznego prezentujemy poniżej.

W Częstochowie działa blisko 700 
organizacji pozarządowych, kilka-
dziesiąt z nich posiada status pożyt-
ku publicznego. To właśnie im może-
my przekazać 1% naszego podatku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) Lp NR KRS NAZWA
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Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych „Wir”
Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem”
Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Klub Ogólnosportowy „Victoria 1922”
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa - Błeszno
Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel”
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Częstochowie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 188 w Częstochowie
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
Bank Żywności w Częstochowie
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Serce”
Stowarzyszenie „Sos-Wzw”
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych Im. Matki Teresy Z Kalkuty w Częstochowie
Stowarzyszenie Osób Niepracujących i Bezdomnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Stowarzyszenie Sympatyków „Collegium Cantorum”
Stowarzyszenie Yava 
Samodzielne Koło Terenowe nr 56 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie
Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami”
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Akord”
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Zawsze, kiedy rozpoczyna się okres 
grzewczy  –  my, kominiarze, otrzymujemy 
wiele sygnałów o nieprawidłowym funkcjo-

nowaniu przepływowych podgrzewaczy wody (tzw. junkersów), 
kotłów i pieców grzewczych oraz wentylacji w mieszkaniach.

Przeprowadzone na przestrzeni wielu lat kontrole, jak i infor-
macje od Państwa wskazują, że problemy te w przeważającej części 
wynikają z niedostatecznej ilości dopływającego powietrza.

Powietrze zewnętrzne do mieszkań powinno dopływać przez 
okna i drzwi, przez otwory usytuowane w górnej części okna lub 
ponad nim, a przy stosowaniu nowoczesnej i bardzo szczelnej sto-
larki okiennej, przez dodatkowe urządzenia nawiewne umieszczone 
w  oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach prze-
gród zewnętrznych. Niewłaściwie działająca wentylacja powoduje: 
wzrost stężenia zanieczyszczeń, ilości wilgoci, dwutlenku węgla i 
drobnoustrojów w powietrzu.

Ma to bezpośredni wpływ na pogarszające się samopoczucie, 
pojawienie się w mieszkaniu pleśni i zagrzybienie ścian, wystę-

powanie problemów ze spalaniem paliw i zakłócenia w odpro-
wadzaniu spalin. W zbyt szczelnych mieszkaniach zdarzają się 
przypadki, że gazowe podgrzewacze wody powodują zasysanie 
powietrza z przewodów kominowych tzw. odwrotny ciąg (cofka) – 
spaliny pojawiają się bezpośrednio w mieszkaniu powodując zagro-
żenie zatrucia tlenkiem węgla, który jest niewidoczny i bezwonny.

Pamiętaj  –  użytkownik mieszkania odpowiada za na-
pływ powietrza zewnętrznego do niego oraz za stan swoich 
urządzeń grzewczo-kominowych. Dlatego:

- wietrz mieszkania regularnie,
- przeprowadzaj okresowe kontrole urządzeń grzewczych i 

przewodów kominowych,
- dogrzewaj mieszkanie w sposób odpowiedni – niedogrzane 

generuje większe koszty,
- nie uszczelniaj nadmiernie mieszkań,
- nie instaluj wentylatorów mechanicznych w kratkach wenty-

lacyjnych bez konsultacji z fachowcem czy jest to w ogóle możliwe.

APEL DOTYCZĄCY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA   URZĄDZEŃ 
GRZEWCZO-KOMINOWYCH I WENTYLOWANIA POMIESZCZEŃ

BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOJEJ RODZINY W TWOICH RĘKACH !
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”
Fundacja „Promyk Nadziei”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym „Nefro”
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
Fundacja „Lekarze y Misją”
Częstochowskie Stowarzyszenie „Etoh”
Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym”
Fundacja Dar dla Najmniejszych
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Daj Mi Czas”
„Promyczek Słońca”
Fundacja „Masz Szansę Żyć” imienia Andrzeja Olaka przy IX Liceum Ogólnokształcącym Im. C.k. Norwida w Częstochowie
Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Apn”
Fundacja „777”
Fundacja Świętego Barnaby
Fundacja Akademicka „Na Progu”
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”
Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”
Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp
Stowarzyszenie Częstochowa 2020
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót Z U” Oddział Wojewódzki w Częstochowie
Fundacja „Tęczowy Parasol”
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Fundacja im. Ewy Pawłowskiej „Z uśmiechem w przyszłość”
Fundacja Dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II
Fundacja Innowacji Gospodarczych i Społecznych
Fundacja „Walczę z SM”
Uczniowski Klub Sportowy „Ajaks” Częstochowa
Fundacja Mozaika
Towarzystwo opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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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

Trwa akcja pisania listów do premier RP Beaty 
Szydło w sprawie ponownego utworzenia woje-
wództwa częstochowskiego, które jest szansą na 
szybszy rozwój całego regionu. Ale tylko wspólna 
aktywność mieszkańców w tej sprawie może przy-
nieść realne efekty.

W dwóch głównych budynkach Urzędu Miasta 
Częstochowy wystawiono już urny, do których przez 
kilka tygodni mieszkańcy wrzucali podpisane przez 
siebie listy otwarte popierające inicjatywę utworzenia 
województwa częstochowskiego. Teraz podobne urny 
pojawią się również w sześciu oddziałach ZGM TBS 
oraz w siedzibie głównej zarządu przy ulicy P.O.W. 24.

Częstochowa walczy o województwo

KONKURS

„RZETELNY 

LOKATOR” 

Organizator konkursu przewidział nagrody 
rzeczowe dla 3 wybranych uczestników, których 
opowiadania otrzymają najwyższe oceny Komisji 
Konkursowej oraz wyróżnienia dla 10 wybranych 
uczestników, których opowiadania otrzymają kolej-
ne oceny Komisji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. 
niezaleganie na dzień 31 grudnia 2015 roku z płatno-
ściami  za wynajmowany lokal oraz  dokonanie reje-
stracji, wykonanie zadania konkursowego, akceptacja 
postanowień regulaminu konkursu, a także zgoda 
przedstawiciela ustawowego (jeśli jest wymagana). 
Pozostałe warunki uczestnictwa zawiera regulamin 
konkursu zamieszczony na stronie internetowej 
www.zgm-tbs.czest.pl

Uczestnikiem konkursu może być również oso-
ba uprawniona do zajmowania lokalu, która nie jest 
głównym najemcą. Nadto uczestnikiem może być 
osoba uprawniona do zajmowania lokalu, która ukoń-
czyła 13 rokżycia, a nie ukończyła 18 roku życia (za 
pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego)

W przypadku wyrażenia chęci udziału w konkursie 
uczestnik proszony jest o dokładne zapoznanie się z 
treścią regulaminu oraz dokonanie rejestracji do dnia 
15.04.2016 r. poprzez złożenie w siedzibie organizatora 
lub w jego Oddziałach Eksploatacji bądź przesłanie na 
adres organizatora zgłoszenia (stanowiącego załącznik 
nr 1 do Regulaminu) zawierającego wykonane zadanie 
konkursowe (zgodnie z kartą stanowiącą załącznik nr 2 
do Regulaminu).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. 
w okresie od dnia 26.01.2016 r. do 15.04.2016 r. prze-
prowadza konkurs pod nazwą „Rzetelny Lokator” dla 
najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzą-
cych w zasób mieszkaniowy Gminy Częstochowa oraz 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Konkurs  polega na przygotowaniu opowiadania 
rozpoczynającego się od zwrotu: „Lubię mieszkać w 
moim Mieście, bo …”. Opowiadanie obejmować po-
winno ok. 100 słów, musi zostać sporządzone w języ-
ku polskim oraz stanowić tekst, którego autorem jest 
uczestnik konkursu i do którego uczestnik posiada 
pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie. 


