
Drodzy Częstochowianie!
Częstochowa zmienia się – gospodarczo, kulturalnie, turystycznie i krajobrazowo. 

To skutek działań, które, jako władze miasta, podejmujemy po to, by mieszkańcy żyli 
w coraz bardziej przyjaznym, bezpiecznym i nowoczesnym mieście. 

Po pierwsze - modernizujemy drogi, bo wiemy, jak ważne są komfort i bezpie-
czeństwo. Obecnie finalizujemy jedną z największych inwestycji drogowych – remont 
ulic Warszawskiej i Rędzińskiej. Trwa również m.in. przebudowa ulicy Nadrzecznej. 

W ostatnich latach diametralnie zmieniliśmy wygląd i nawierzchnie wielu ulic 
w mieście. Korzystamy przy tym z funduszy unijnych. Dzięki takim środkom mogły 
powstać między innymi wiadukty na skrzyżowaniu DK-1 z Aleją Jana Pawła II, DK-1 
z ul. Makuszyńskiego czy Korytarz Północny.

Mamy bardziej przyjazną, bezpieczną, a wkrótce także i w pełni ekologiczną ko-
munikację miejską.  Autobusy hybrydowe, z napędem elektryczno-gazowym, których 
pierwszy egzemplarz mogliśmy podziwiać niedawno na Placu Biegańskiego, to ewe-

nement w skali europejskiej. Docelowo częstochowskich pasażerów - jeszcze w tym roku - wozić będzie 40 takich super-
nowoczesnych autobusów.

Dbamy o bezpieczeństwo i spokój naszych mieszkańców. Dowodem są liczne akcje prewencyjne i profilaktyczne, 
a także rozbudowa sieci miejskiego monitoringu wizyjnego. Zależy nam na pozytywnym wizerunku miasta, a także czy-
stych, nieoszpeconych malowidłami budynkach, dlatego w tym roku zwróciliśmy Waszą uwagę na problem nielegalnego 
graffiti oraz wandali, którzy niszczą dobro wspólne. 

Staramy się podnosić standard mieszkań w zasobach komunalnych. Tradycje budownictwa komunalnego w Często-
chowie sięgają lat 50. W czasach, gdy ciągle dużo osób poszukuje takich mieszkań, gmina chce zapewnić godne i bez-
pieczne warunki mieszkaniowe swoim mieszkańcom. Dlatego budownictwo komunalne i zaspokajanie mieszkaniowych 
potrzeb częstochowian to dziś jeden z priorytetów działań miasta. Zamierzamy inwestować w nowe lokale mieszkanio-
we, dlatego w tym roku rozpoczęliśmy budowę bloku komunalnego przy ul. Pułaskiego 42. W kolejnych latach planu-
jemy następne tego typu inwestycje. Tylko takie długofalowe działania mogą przyczynić się do systematycznej poprawy 
sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście.  

Częstochowa staje się miejscem przyjaznym dla inwestorów. Dzięki naszym staraniom coraz więcej przedsiębiorców 
chce inwestować w dwóch specjalnych strefach ekonomicznych, budować swoje zakłady i tworzyć nowe miejsca pracy.  

Coraz skuteczniej angażujemy Was w tworzenie budżetu obywatelskiego. Obecnie pula środków na jego realizację to 
ponad 6,6 mln zł. 

Od kilku lat znacząco inwestujemy też w infrastrukturę sportową. Każdego roku  przy częstochowskich szkołach 
budujemy nowe wielofunkcyjne boiska. Tylko w tym roku powstaje ich 10, w ubiegłym oddaliśmy do użytku 11 takich 
obiektów. Budujemy kolejne hale sportowe i modernizujemy baseny, urządzamy nowe place rekreacji ruchowej. Dbamy 
o Wasze zdrowie i samopoczucie, realizując miejskie programy zdrowotne dla młodszych i starszych.

Wiemy też, jak ważne jest życie kulturalne miasta, dlatego organizujemy szereg imprez o charakterze rozrywkowym. 
Coraz większe uznanie zdobywają nasze cykliczne festiwale: np. Kultury Alternatywnej, Retro czy Reggae On... Razem z 
naszymi rodzimymi artystami zapraszamy też na sezonowy cykl śródmiejskich imprez „Aleje – tu się dzieje”.

Chcemy, by Częstochowa była miastem ludzi zadowolonych, kreatywnych i szczęśliwych, identyfikujących się ze 
swoim miastem!

                                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 
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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

Nowoczesny szpital 
rejestruje przez internet

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
przechodzi informatyczną rewolucję.  Dzię-
ki unijnemu programowi, w ramach którego 
zakupiono nowy sprzęt informatyczny i kom-
puterowy, placówka, z centralą przy ulicy 
Mirowskiej 15, staje się bardziej nowoczesna 
i otwarta na potrzeby pacjentów.  

Proces informatyzacji szpitala to odpowiedź na 
potrzeby chorych i wymogi współczesnej służby 
zdrowia. Dzięki udziałowi w unijnym programie 
rejestracja do poradni specjalistycznych jeszcze 
nigdy nie była tak prosta. Teraz może się odby-
wać  ‚on-line’, przez internet, bez wychodzenia z 
domu. Wystarczy skorzystać z nowego systemu 
e-rejestracji do poradni Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego w Częstochowie.

„Są dwie możliwości skorzystania z portalu 
e-rejestracji. Można wejść na naszą stronę inter-
netową www.zsm.czest.pl, na której znajduje się 
zakładka dotycząca e-rejestracji. Najpierw trzeba 
ją otworzyć, potem następuje przekierowanie na 
adres portalu. Inną możliwością jest logowanie 
się bezpośrednio poprzez wpisanie w adresie stro-
ny internetowej https://rejestracja.zsm.czest.pl” 
- wyjaśnia dyrektor Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego Wojciech Konieczny.

ETAP PIERWSZY to utworzenie konta
Należy wejść do portalu e-rejestracji i utwo-

rzyć nowe konto ( uzupełniamy dane osobowe, 
kontaktowe, ubezpieczyciela, adres e-mail i za-
twierdzamy oświadczenie). Na podany przez nas 
adres e-mail szpital wysyła potwierdzenie reje-
stracji konta z linkiem aktywacyjnym. Wystar-
czy kliknąć link, by przejść do II etapu.

ETAP DRUGI to weryfikacja użytkownika
Aby otrzymać login i hasło, należy zgłosić się 

do rejestracji w placówce Szpitala, w pawilonie 
„A” przy ul. Mirowskiej 15, z dokumentem po-
świadczającym nasze dane osobowe. Wizyta w 
placówce jest jednorazowa i daje możliwość póź-
niejszych rejestracji bez konieczności ponowne-
go wychodzenia z domu. Po autoryzacji danych 
otrzymamy na adres e-mail wiadomość zawiera-
jącą login i hasło.

ETAP TRZECI to bieżąca e-rejestracja
E-rejestracja odbywa się poprzez zakładkę 

na stronie Szpitala zsm.czest.pl lub bezpośred-
nio przez adres rejestracja.zsm.czest.pl. Naj-
pierw logujemy się do naszego konta  poprzez 
login i hasło. Potem  system wyświetla dostępne 
formularze, a my wybieramy Poradnie bądź le-
karza, do którego chcemy umówić się na wizytę 
i dokonujemy rezerwacji.    

E-REJESTRACJA KROK PO KROKU:



Ostrożnie z gazem!
Użytkowanie gazu wiąże się z różnymi zagrożeniami. Najczęściej powstają one wówczas, gdy gaz 

wycieka z nieszczelnych instalacji do pomieszczeń lub gdy wydostają się trujące produkty spalania 
gazu zawierające tlenek węgla. Brak należytej dbałości o stan techniczny instalacji oraz urządzeń ga-
zowych zwiększa prawdopodobieństwo pożaru czy wybuchu gazu.

Według statystyk Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do zdarzeń z nieszczelnymi 
instalacjami gazowymi dochodzi ponad 20 razy w roku. Niestety, często kończą się one tragicznie, 
np. śmiercią lokatorów – tak jak 16.08.2015r. podczas pożaru i wybuchu przy ul. Nadrzecznej w 
Częstochowie. Tylko w 2015 roku podjęto 12 działań ratowniczych związanych z nieszczelnymi 
instalacjami i źle eksploatowanymi urządzeniami grzewczymi.
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By uniknąć tragedii, pamiętajmy o zasadach 
bezpiecznego użytkowania gazu i butli gazowych: Gdy poczujesz gaz: 

Materiał opracowany na podstawie danych KM PSP w Częstochowie

• Użytkownicy urządzeń gazowych zobowiązani są do ich utrzymania w dobrym stanie tech-
nicznym (niedopuszczanie do uszkodzeń mechanicznych i korozji);

• Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym 
(pojawienie się sadzy lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu);

• Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno 
używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń); 

• Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja 
jest przystosowana do pracy bez dozoru;

• Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej 
raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej 
oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posia-
dające odpowiednie uprawnienia,

• Zabronione jest samowolne dokonywanie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych;

• Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, prze-
rabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych 
w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu;

• Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), 
pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie 
więcej, niż dwóch butli przyłączonych do urządzeń gazowych o zawartości gazu do 11 kg 
każda:

• butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń pro-
mieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz 
ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, 

• butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,

• butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, 
przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem, 

• temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35ºC
• ważne jest miejsce przechowywania butli, nie można ich trzymać w pomieszczeniach 

usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), gaz propan-butan jest bowiem cięż-
szy od powietrza i może zbierać się w pomieszczeniu, co grozi wybuchem

• trzeba zwrócić uwagę na dostawcę butli gazowych
•  absolutnie nie powinno się ich napełniać samemu.

• Jeżeli budynek wyposażony jest w instalację gazową, zakazane jest stosowanie gazu propan 
– butan z butli.

Największym zagrożeniem dla użytkowników instalacji i urządzeń gazowych jest sytuacja, 
w której gaz poprzez nieszczelność wypełnia kubaturę pomieszczenia i gdy osiąga stężenie 
pomiędzy jego granicami wybuchowości napotka na swojej drodze bodziec energetyczny.         
Dochodzi wówczas do zapłonu mieszaniny gazowo – powietrznej i wybuchu. 

• Zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną              
(ewentualnie administrację budynku), 

• Nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych                           
(jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. 
lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania), 

• Powiadom sąsiadów, 
• Zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu), 
• Otwórz okna, 
• Wyjdź na zewnątrz budynku i oczekuj na przyjazd służb ratowniczych.

Mieszkanie w Częstochowie 
po wybuchu gazu


