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Szanowni Państwo!
Koniec roku, a zarazem półmetek kadencji, to okazja, aby spojrzeć wstecz i zobaczyć, co udało się zrobić. Jednocześnie zbliżający 

się 2017 r. zachęca do oceny perspektyw na najbliższą przyszłość. Zostawiając na boku tzw. wielką politykę z jej problemami, myślę, 
że w mieście mamy podstawy do optymizmu, oparte m.in. na pozytywnych wskaźnikach czy zdobywanych ostatnio środkach unij-
nych. Czy wiedzą Państwo, że mamy obecnie w Częstochowie najniższe bezrobocie od kilkunastu lat? I że spadało ono u nas szybciej 
niż w kraju i średnio w całym województwie? Poza tym – więcej firm w mieście, inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych 
i duże środki unijne już pozyskane na nasze inwestycje: zarówno drogowe (przebudowa DK-1 i DW 908), komunikacyjne (nowe 
autobusy), edukacyjno-społeczne (m.in. szkolnictwo zawodowe, opieka nad małym dzieckiem), jak i zdrowotne (modernizacja szpi-
talnego oddziału ratunkowego). 

Te pozytywne fakty wynikają z przyjętych priorytetów, takich jak: zdrowa gospodarka, nowoczesna sieć dróg i przyjazny trans-
port czy różne formy opieki nad mieszkańcami (programy zdrowotne, wsparcie dla rodzin – w tym zastępczych, młodych rodziców 
i osób starających się o dziecko). Inne kluczowe obszary to edukacja, działania na rzecz seniorów, wsparcie dla potrzebujących oraz 
szeroka oferta kulturalna. Stawiamy także cały czas na efektywne wykorzystywanie środków europejskich – ich rola w unowocześnia-
niu miasta jest nie do przecenienia. Dysponując budżetem oddajemy też głos samym mieszkańcom, zachęcając do udziału w kolej-
nych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Ożywienie gospodarcze zawdzięczamy w sporym stopniu kompleksowym działaniom z myślą o inwestorach, choćby na terenach 
Specjalnych Stref Ekonomicznych. W ich obrębie dzięki 12 firmom powstaje lub powstanie wkrótce ok. 620 nowych miejsc pracy. 
System miejskich ulg podatkowych owocuje równolegle tworzeniem ponad 500 miejsc pracy. Już 63% zurbanizowanej części miasta 
ma miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające potrzeby rozwojowe firm. Orientacja na przedsiębiorczość 
przekłada się na wzrost ogólnej liczby firm w mieście, dużo szybszy w ostatnich latach niż np. w okresie 2007-2010. Częstochowa 
stała się ważnym ośrodkiem branży automotive, a Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała nas za ,,wschodzącą 
gwiazdę” sektora usług dla biznesu.

Miejski szpital wsparliśmy ostatnio sprzętem i środkami na remonty oddziałów, a pogotowie nowymi karetkami (wydatki wy-
niosły w ciągu 2 lat 8 mln zł). Obok wydatków na bazę medyczną, stawiamy na profilaktykę. W latach 2015-2016 – za 2,6 mln zł 
– prowadziliśmy kilkanaście programów zdrowotnych, od szczepień przeciwko pneumokokom dla małych dzieci, przez programy 
rehabilitacyjne, w tym dla seniorów, po profilaktykę onkologiczną. 

O seniorów dbamy także, uruchamiając m.in. dwa domy dziennego pobytu ,,Senior-Wigor” czy kartę Częstochowski Senior, 
z której korzysta już 8 tys. osób. Seniorzy po 70. roku życia zyskali prawo do darmowych przejazdów miejskimi środkami transportu. 

Edukacja to przyszłość, więc staramy się zapewnić uczniom dobre warunki nauki. W ciągu ostatnich dwóch latach do niewy-
starczających subwencji państwowych miasto dopłaciło aż 112 mln zł, a na edukację wydajemy łącznie 36% rocznego miejskiego 
budżetu. Ocieplamy i remontujemy szkoły, doposażamy świetlice, budujemy boiska przyszkolne, modernizujemy sale gimnastyczne. 
Priorytetem jest wsparcie szkolnictwa zawodowego – tworzymy zatem klasy wielozawodowe, rozbudowujemy bazę warsztatową, 
mamy system doradztwa zawodowego. Konsultujemy się z przy tym z przedsiębiorcami, uwzględniając potrzeby lokalnej gospodarki. 
Chcemy kształcić fachowców, którzy znajdą dobrą pracę w Częstochowie, a jednocześnie droga dalszej edukacji pozostanie dla nich 
otwarta. 

W ramach programu ,,Akademicka Częstochowa” wspieramy efektywne dla studentów kierunki  kształcenia na naszych uczel-
niach, z drugiej strony pamiętamy o aktywnych „wykluczonych”, którzy mogą skorzystać z oferty centrów integracji społecznej czy 
zainteresować się uczestnictwem np. w spółdzielni socjalnej.     

Trudno zawrzeć w tak krótkiej formie dwa lata wysiłków, starań, inicjatyw i dążeń zespołu ludzi, który pracuje na ogólnomiejski 
rezultat. Dla mnie najważniejsze jest to, aby to wszystko przekładało się na jakość życia w mieście. Oczywiście pozytywnie…    

Ocena należy do Państwa. A mi pozostaje życzyć - na nadchodzące święta Bożego Narodzenia - ciepła i życzliwości, rodzinnej 
atmosfery oraz spokojnego, pozbawionego trosk wypoczynku. Wejdźmy w Nowy Rok z pozytywnym nastawieniem!

Prezydent Miasta Częstochowy
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TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

Interwencja kryzysowa

Służby porządkowe

Ochrona zdrowia

0 800 100 022 - bezpłatna 
infolinia w Województwie Śląskim
112 - służby ratownicze
987 - numer alarmowy

(34) 378-51-01(02) 
- Centrum Zarządzania Kryzysowego 
  w Częstochowie
0 800 579 997 (0 800 KRYZYS)
- bezpłatny z tel. stacjonarnych

986 - Straż Miejska w Częstochowie
997 - Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie

999 - Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie

MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Nowowiejskiego 26 

JADŁODAJNIA
ARCHIKATEDRALNA PARAFIA 
KATOLICKA PRZY BAZYLICE 
METROPOLITALNEJ ŚWIĘTEJ
RODZINY W CZĘSTOCHOWIE
ul. Krakowska 15/17

JASNOGÓRSKI PUNKT
CHARTYATYWNY
ul. Kordeckiego2

CARITAS ARCHIDIECEZJI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
ul. Staszica 5

Parafi a św. Antoniego z Padwy
ul. Wysoka 9

Parafi a Miłosierdzia Bożego
ul. Kordeckiego 49

Fundacja ADULLAM
ul. Krakowska 34 

OGRZEWALNIA
ul. Sikorskiego 78 A

STREETWORKER
Biuro Projektów MOPS 
ul. Kilińskiego 13 pok.9

PLACÓWKI STACJONARNE
SCHRONISKO DLA 
BEZDOMNYCH W LUBOJENCE
ul. Prosta 99 Lubojenka

SCHRONISKO DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN 
im. św. brata alberta
ul. Krakowska 80/2

SCHRONISKO DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
ul. Legionów 50a

SCHRONISKO DLA 
BEZDOMNYCH KOBIET „OAZA”
ul. Staszica 5

SCHRONISKO DLA 
BEZDOMNYCH 
W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ
ul. Srebrna 25 Marianka Rędzińska

WĘZEŁ SANITARNY
Parafi a Miłosierdzia Bożego
ul. Kordeckiego 49

OŚRODEK TERAPII 
UZALEŻNIEŃ 
W CZĘSTOCHOWE

ul. 1-go Maja 25

PUNKTY WYDAWANIA 
ODZIEŻY:

Parafi a pw. św. Wojciecha
ul.Brzeźnicka59

Parafi a pw. Św. Floriana
ul. Limanowskiego 120

Parafi a Najświętszego Serca 
Pana Jezusa
ul Kościelna 53

Polski Czerwony Krzyż
ul. Waszyngtona 47a

CENTRUM WSPARCIA 
DZIENNEGO

Centrum Wsparcia Dziennego 
Fundacja Świętego Barnaby
ul. Ogrodowa 24/44

RZECZNIK OSOBY 
BEZDOMNEJ

al. Wolności 44
tel 604 298 957

POMOC 
DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH

Przed nami mroźne dni. Jak zawsze apelujemy do czę-
stochowian, by zgłaszali miejsca, gdzie przebywają osoby 
bezdomne. Nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi, którzy 
pozostając w nieogrzewanych miejscach, na klatkach scho-
dowych, w pustostanach, działkowych altanach są narażeni 
na utratę zdrowia i życia.

W trosce o tę grupę społeczną, na terenie miasta, wspar-
cie zapewnienia im częstochowski samorząd we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

W załączniku częstochowskie adresy i telefony placówek 
zapewniających schronienie, wyżywienie, odzież lub inne 
formy pomocy, prowadzonych przez samorząd i organiza-
cje pozarządowe, a także szczegółowe procedury dotyczące 
udzielania pomocy. 

Niskie, zimowe temperatury na zewnątrz to 
zwykle najcięższy okres dla osób w trudnej sytu-
acji życiowej, szczególnie dla osób bezdomnych. 
W Częstochowie nikt nie pozostanie bez pomocy.
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Przez dwa dni, 10 i 11 grudnia 2016 
roku, odbywały się spotkania Prezydenta 
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
z członkami wspólnot mieszkaniowych 
z terenu Miasta. Organizatorem spotkań 
był ZGM TBS. Dzięki uprzejmości ko-
mendantów miejskich Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej  uczestnicy spotkań mogli 
wysłuchać bardzo interesujących wykła-
dów: Przestępstwa na osobach starszych 

w okresie przedświątecznym, Pozakodek-
sowe formy zawiadamiania Policji o za-
grożeniach, Kampania społeczna MSWiA 
„Czad i ogień. Obudź czujność”. Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk omówił dokonania 
Miasta w roku bieżącym oraz przedstawił 
zamierzenia na rok 2017.Po oficjalnej czę-
ści spotkania członkowie wspólnot miesz-
kaniowych rozmawiali z Prezydentem 
o swoich problemach.   

SPOTKANIE PREZYDENTA ZE WSPÓLNOTAMI 

NOWE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. już w grudniu br. rozpocznie 
dostarczanie mieszkańcom książeczek opłat obowiązujących na 2017 rok. 
Obowiązują następujące podstawowe wzory książeczek :
1. dla Najemców
- książeczka opłat  - Najemca czynsz   - przód okładki  kolor czerwony
- książeczka opłat –  Najemca świadczenia – przód okładki  kolor zielony
2. dla Właścicieli lokali 
- książeczka opłat  - świadczenia Właściciel – przód okładki - kolor pomarańczowy
- książeczka opłat – zaliczka na zarządzanie  Właściciel – przód okładki  kolor ciemny niebieski                                                                                                                   
- książeczka opłat  - fundusz remontowy Właściciel – przód okładki -  kolor czarny 

Ponadto: książeczki opłat za garaż czy pomieszczenie gospodarcze.
Książeczki te są personalizowane, a co najważniejsze zawierają aktualny 26- cyfrowy indywidualny numer konta 
bankowego, na który należy dokonywać obowiązujących opłat.

W związku z powyższym osoby regulujące opłaty za pośrednictwem banku, poczty, Internetu prosimy o sprawdzenie 
aktualności numerów kont bankowych.

Termin płatności:   zaliczka z tytułu kosztów eksploatacji i zarządzania
                                                        zaliczka z tytułu funduszu remontowego

– do 10-go każdego miesiąca
 
Termin płatności:           czynsz lub odszkodowanie z tytułu bezumownego zajmowania lokalu

świadczenia (dot. opłat za centralne ogrzewanie, wodę, odpady komunalne, itp.)
– do 25-go każdego miesiąca

Na zewnętrznej stronie  tyłu okładki został umieszczony  wykaz adresowy punktów kasowych banku PKO BP S.A. 
wraz z godzinami urzędowania i numerami telefonów, w których  to punktach mieszkańcy mogą dokonywać wpłat 
bez dodatkowych opłat.

MASZ  PROBLEM - POMOŻEMY CI GO ROZWIĄZAĆ   

1)   z wielkością mieszkania (za małe lub za duże)  lub z bieżącą regulacją należnych opłat zwróć się do:    
      BIURA OBSŁUGI INTERESANTA - ul. POW 24  tel. 34 328 78 51
2)   ze spłatą zaległości  zwróć się do :
      ZESPOŁU  WINDYKACJI NALEŻNOŚCI – ul. POW 28 tel. 34 366 92 30  lub 34 366 92 31
3)  ze sprawami dotyczącymi zarządzania budynkiem (np. utrzymania czystości, stanu    
      technicznego, świadczonych usług, awarii itp.) zwróć się do : 
      swojej administracji (adresy i nr telefonów na pierwszej stronie książeczki)
4)  chcesz wykupić na własność mieszkanie, które zajmujesz - zwróć się do:
      swojej administracji (adresy i nr telefonów na pierwszej stronie książeczki)
5)   kupiłeś mieszkanie na własność  -  zgłoś się z kserokopią aktu notarialnego do:
      REFERATU EKSPLOATACJI I EWIDENCJI ZASOBÓW ul. POW 24 tel. 34 328 78 55 
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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

MIKOŁAJ 
W ZGM

ZGM TBS aktywnie uczestniczy w ży-
ciu Miasta podejmując szereg inicja-
tyw na rzecz mieszkańców. Podobnie 
jak w latach ubiegłych zorganizowali-
śmy w Konduktorowni Mikołaja dla 30 
dzieci. Maluchy dostały wymarzone 
prezenty dzięki anonimowym darczyń-
com. Również z Mikołajem udaliśmy 
się do dzieci przebywających na od-
dziale dziecięcym szpitala przy ulicy 
Bony. Prezydent Matyjaszczyk wspól-
nie z Dyrektorem Szpitala doktorem 
Wojciechem Koniecznym rozdawali 
przygotowane przez nas prezenty wzru-
szonym do łez, chorym, ale choć przez 
chwilę szczęśliwym, małym pacjentom.

ZGM 
UBIERA 
CHOINKI

Tradycyjnie, jak co roku, uczestni-
czyliśmy w ubieraniu choinek wigilij-
nych na Starym Mieście i na Rakowie. 
Mimo zimna i podającego śniegu im-
prezy te zgromadziły wielu uczestni-
ków.


