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INFORMACJE  I   KOMUNIKATY   I   WIADOMOŚCI 

Szanowni Państwo!

W ciągu roku – od końca kwietnia 2015 do początku maja 2016 roku liczba bezrobotnych w Częstochowie 
zmniejszyła się o ponad 3 tysiące osób. Obecnie liczba częstochowian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy spadła już znacząco poniżej 9 tysięcy osób. 

Stopa bezrobocia jest już u nas o 1,2% niższa niż w kraju i mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzy-
mywać. Od początku roku do połowy maja pracę podjęło 2 334 bezrobotnych częstochowian. Rośnie również 
liczba osób objętych aktywizacją zawodową: od początku 2016 r. udział w aktywnych formach przeciwdziałania 
bezrobociu rozpoczęło ponad 1600 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. 

W sytuacji na lokalnym rynku pracy pomaga zarówno lepsza sytuacja ekonomiczna wielu firm, programy 
wsparcia uruchamiane przez PUP, jak i ożywienie gospodarcze w mieście, widoczne m.in. na częstochowskich 
terenach specjalnych stref ekonomicznych – katowickiej i mieleckiej.    

Dosyć dawno minęły już czasy, kiedy Huta Częstochowa była największym pracodawcą nie tylko w mieście, 
ale w całym regionie częstochowskim. Mamy jednak innego lidera, który – po przejściowym kłopotach, jakie 
w czasie niedawnego światowego kryzysu gospodarczego przeżywała cała  branża motoryzacyjna, znowu inwe-
stuje i zatrudnia pracowników.  

Spółka TRW Polska z Częstochowy, bo o niej mowa, uplasowała się niedawno w pierwszej setce największych 
polskich firm w ogólnopolskim rankingu, w którym brano pod uwagę osiągane wyniki finansowe, rentowność, 
zatrudnienie, wynagrodzenia i inwestycje.

W zestawieniu firm produkujących części samochodowe nasze TRW znalazło się na drugim miejscu, awan-
sując w kategorii ”Motoryzacja” w stosunku do ubiegłorocznego rankingu aż o 9 miejsc. Zajęło także 15 miejsce 
wśród największych eksporterów.  TRW jest obecnie największym pracodawcą w Częstochowie. Firma zatrudnia 
w sumie ponad 5300 osób i będzie się nadal rozwijać, realizując nowe inwestycje na terenie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie. Firma dostarcza swoje produkty, wśród których są m.in. poduszki 
powietrzne, pasy bezpieczeństwa, układy kierownicze i układy zawieszenia,  ponad 40 głównym światowym 
producentom pojazdów do 250 różnych typów samochodów. 

Warto dodać, że według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych to właśnie przemysł moto-
ryzacyjny – na tle innych branż – zamierza w najbliższej przyszłości najwięcej inwestować w naszym kraju. To 
dobra informacja – także dla naszego miasta, bo sektor automotive jest u nas branżą wiodącą, nie tylko dzięki 
TRW. Ważne jest teraz, aby młodzi ludzie zdobywali kierunkowe umiejętności i wykształcenie, które zapewni im 
w przyszłości godną pracę w naszym mieście.  W tym celu z TRW współpracuje już m.in. Wydział Elektryczny 
Politechniki Częstochowskiej oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Umowy z częstochowskimi szkołami, doty-
czące zatrudniania absolwentów określonych specjalności podpisują też inne częstochowskie firmy. W okresie 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz na studia warto pomyśleć o kierunku czy specjalizacji, która daje 
perspektywy na lokalnym rynku pracy...    

                                                                                   Z serdecznymi pozdrowieniami
Prezydent Miasta Częstochowy
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Konkurs od samego początku cieszył się ogromną popular-
nością   w sumie napłynęło 91 prac. Zmaganiami rzetelnych lo-
katorów zainteresowała się także ogólnopolska stacja telewizyjna 
Polsat, która w głównym serwisie informacyjnym „Wydarzenia” 
wyemitowała na ten temat newsowy materiał.

Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego opowiadania 
rozpoczynającego się od słów: „Lubię mieszkać w moim Mieście, 
bo...”. Praca nie mogła przekroczyć 100 słów, a warunkiem uczest-
nictwa było niezaleganie z opłatami za mieszkanie na koniec 
grudnia 2015 roku.  6 maja w Miejskim Domu Kultury odbyła się 
uroczysta gala odsumowująca literackie zmagania. Prezes ZGM 
TBS Paweł Konieczny podziękował wszystkim lokatorom, którzy 
zdecydowali się wziąć udział w konkursie, a przy okazji przy-
pomniał historię miejskiej spółki i jej obecne działania na rzecz 
bezpieczeństwa lokatorów oraz ochrony budynków przed dewa-
stacją. Na scenie pojawił się też Zespół Pieśni i Tańca „Często-
chowa”. Potem wszystkich uczestników konkursu uhonorowano 
dyplomami i statuetkami, a częstochowianom pogratulował sam 
prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Zwycięzcą zmagań 
okazał się Paweł Majewski. Jego pracę przeczytał na scenie aktor   
Wojciech Kowalski z Teatru From Poland.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali atrakcyjne nagrody. Pierwszą 
był nowoczesny laptop, drugą – żelazko ze stacją parową, a trze-
cią   robot kuchenny. ZGM TBS przygotował także 10 wyróżnień, 
w tym między innymi masażery do stóp, grill elektryczny, soko-
wirówki oraz blendery.A oto lista wszystkich nagrodzonych:

I miejsce Paweł Majewski
II miejsce Beata Ćwik
III miejsce Henryka Ciesielska

10 wyróżnień
1. Józef Kamiński
2. Łukasz Majba
3. Krzysztof Banach
4. Stanisław Maryjka
5. Edward Łąpieś
6. Halina Gawlik
7. Bożena Majewska – Sierpińska
8. Aleksandra Palimąka
9. Krystyna Maciejewska
10. Maria Gajek

Rzetelni lokatorzy nagrodzeni
6 maja w Miejskim Domu Kultury podczas uroczystej gali rozstrzygnięto konkurs „Rzetelny Lokator” organizo-

wany przez ZGM TBS dla najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy miasta 
oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zwycięzcą literackich zmagań został Paweł Majewski. 

 I MIEJSCE   PAWEŁ MAJEWSKI

Lubię mieszkać w Moim Mieście, bo...
Jest księgą pełną kart z mojego życia, biblioteką złożoną z dwustu 

trzydziestu tyś * egzemplarzy. Jestem jednym z nich dopisując metrykę 
na pierwszej stronie. Szpital, w którym narodziłem się ja, moja żon oraz 
syn spinając przeznaczenie wspólnego życia.

Park Jasnogórski, który swym wiosennym romantyzmem zapraszał 
mnie co dzień na wspólny spacer. Aleja NMP oprószone białym pu-
chem w sylwestrową noc, niezapomniane.

Promenada Niemena, z którą dojrzewałem sportowo grając, jeżdżąc 
i biegając.

Aż w końcu Jura, zapraszająca na podróż pośród wapiennych ostań-
ców by poczuć się sternikiem na pokładzie wehikułu lądującego raz po 
raz w innej epoce.

Częstochowa- czekam na kolejną kartę.
*liczba mieszkańców

II MIEJSCE   BEATA ĆWIK

Lubię mieszkać w Moim Mieście, bo...
Bo ma prosty kod 42-200
Bo tu prace rozwojową i fajną mam 
Tu kilku dobrych ludzi znam
Tutaj mieszka najbliższa ma rodzinna
Tu szybko mija każda godzina 
Co rok tysiące pielgrzymów odwiedza nas
By na Jasnej Górze w modlitwie spędzić czas
Jest tu gdzie chodzić, biegać i pływać 
Jest co zwiedzać, gdzie kupować, gdy chcesz pieniądze wydać
Aleje pięknym swym wyglądem zapraszają
Ławeczki, park, sklepy, kościoły mają
Mamy swoje rymy częstochowskie 
Co są łatwe, powszechne i proste
Wiec jeśli na swe miasta narzekasz brachu
Przyjedź i zamieszkaj u nasz bez strachu

III  MIEJSCE   HENRYKA CIESIELSKA

Lubię mieszkać w Moim Mieście, bo ...
Bo jako reprezentantka „dawnego pokolenia” i rodowita Częstocho-

wianka patrzę na nie przez  pryzmat sentymentu do minionych lat.
Uwielbiam wracać do miejsc, z którymi kiedyś byłam związana, 

gdyż spoglądając na nie, oczyma wyobraźni widzę ludzi i wydarzenia 
z nimi związane. Dostrzegam także zmiany, które pozwalają tym ‘moim 
strefom” istnieć na nowo we współczesnym świecie.

Zdaje się, że tej pasji odkrywania starych miejsc, dała się ponieść 
również moja trzyletnia wnuczka – Liwia, często biorąca udział w tych 
wyprawach. Szczególnie upodobała sobie historię murowanej piaskow-
nicy ze skwerku z syrenką, która w czasie babcinej młodości była… fon-
tanną.

Dzięki takim opowieściom wnuczka doskonale orientuje się w „udo-
mowionej” przez naszą rodzinę topografii miasta.

Bezbłędnie pokazuje np. gdzie był PEWEX, czyli „sklep prawie jak 
market”, w którym babcie kupowała mamie pierwsze lalki Barbie.

Lubię również to, co w moim mieście posiada rytmiczny charakter; 
wraz ze zmieniającymi się porami roku wyczekuję imprez i wydarzeń, 
które na stałe wpisały się w wygląd Częstochowy.

Odwiedzam targi podjasnogórskie, Z wypiekami na twarzy i kar-
netem na całodniowy rajd po muzeach, biegam od jednego przybytku 
kultury do drugiego.

Czasem też odpoczywam – najlepiej przy dźwiękach Zumby, kiedy  
tanecznym krokiem ruszam na parkiet, nie bacząc na to, że powoli zbli-
żam się do sześćdziesiątych urodzin. Chować w domu, to się nie zamie-
rzam, często z uśmiechem powtarzając 

”JASNE ŻE CZĘSTOCHOWA”.

42-200 Częstochowa
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Fotograficzna relacja z gali rozstrzygnięcia konkursu 
Rzetelny Lokator

Częstochowa
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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

GŁOSUJ NA PODWÓRKA NIVEA 
W TWOJEJ OKOLICY !

Ruszyła doroczna akcja firmy NIVEA, której celem jest budowa 40 
kolejnych podwórek NIVEA w całej Polsce. Częstochowa znów ma szan-
sę znaleźć się wśród zwycięzców, a podwórko może powstać w Twojej 
okolicy! Wystarczy oddać głos na www.nivea.pl. Głosowanie potrwa tyl-
ko do 30 czerwca. 

Rodzinne miejsca zabaw mogą być idealnym sposobem na integrację 
i wspólne spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech. NIVEA od lat pie-
lęgnuje rodzinne relacje i w pozytywny sposób aktywizuje lokalne spo-
łeczności. Do tej pory firma zbudowała 40 podwórek NIVEA, 100 placów 
zabaw i wyposażyła 100 szkółek piłkarskich w całej Polsce.* W tym roku 
rusza akcja, której celem jest budowa kolejnych 40 podwórek. Do ogólno-
polskiej rywalizacji przystąpiła także Częstochowa. Wspólnie walczymy o 
budowę podwórek NIVEA w zasobach ZGM TBS przy ulicy Szymanow-
skiego 12/14/16, Ossolińskiego 9 i Filomatów 14.

Aby zagłosować, trzeba odwiedzić internetową stronę NIVEA www.ni-
vea.pl i zakładkę NIVEA DLA RODZINY. Po rejestracji w serwisie każ-
dego dnia można oddać jeden głos na wybraną lokalizację. Do udziału w 
akcji zaprośmy sąsiadów i znajomych. W ten sposób zwiększamy szansę na 
wybudowanie podwórka NIVEA w naszej okolicy!

  GŁOSUJ I SPRAW RADOŚĆ MALUCHOM!

*Na podstawie informacji NIVEA

Zespół Szkół Ekonomicznych to jedna z najstar-
szych szkół w Częstochowie. Oferta edukacyjna szkoły 
dostosowana jest do zmieniających się preferencji za-
wodowych młodzieży. 

Są to:
• technik ekonomista,
• technik handlowiec,
• technik spedytor,
• technik obsługi turystycznej (pod patro-

natem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Pol-
skiej Federacji Campingu i Caravaningu). 

W roku szkolnym 2016/17 zostanie uruchomiona dru-
ga innowacja pedagogiczna: obsługa transportu lotnicze-
go. Będą to zajęcia przygotowujące do pracy stewardesy 
i stewardów oraz pracowników naziemnych lotów, a jej 
uczestnicy będą mogli odbyć praktyki w Budapeszcie, 
w centrum symulacji lotów. Oczywiście tak jak dla każdej 

szkoły najważniejsza jest realizacja podstawowej misji: 
nauczania i przygotowania do egzaminów maturalnych 
i zawodowych. Ale Ekonomik to szkoła, w której zawsze 
coś się dzieje. W 2014r. udało się pobić rekord Guinnessa 
w domino ułożonym z 4988 książek, a także zorganizować 
akcję, której celem było propagowanie czytelnictwa wśród 
młodzieży. Dla zainteresowanych uczniów wprowadzono 
zajęcia z kultury i języka chińskiego prowadzone przez 
rodowitą Chinkę. To tu działa Szkolne Centrum Kultury, 
w którym młodzież rozwija własne zainteresowania w róż-
nych formach kultury. Od 2004r.z powodzeniem realizo-
wany jest projekt „Kontrolowane Gadu-Gadu”, który za-
kładał cykliczne spotkania młodzieży ze znanymi ludźmi 
estrady, mediów, sportu.

Ekonomik z Augustyna to szkoła o niepowtarzalnym 
klimacie, ale i tysiące absolwentów dobrze przygotowa-
nych zarówno do kontynuowania nauki, jak i do pracy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


