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Szanowni Państwo!

Wiosna to czas remontów drogowych i rozpoczęcie wielu miejskich tegorocznych inwestycji. Nasza 
miejska przestrzeń będzie się zmieniać i – mam nadzieję – zyskiwać na jakości, także dzięki zadaniom 
wybranym do realizacji przez Państwa w ramach budżetu obywatelskiego. Tych zadań zgłoszonych 
przez mieszkańców jest w tym roku do wykonania aż 120. Powstaną m.in. nowe place rekreacji rucho-
wej, chodniki, miejsca parkingowe, tereny zielone, obiekty sportowe…. Kontynuujemy również miejski 
program budowy boisk wielofunkcyjnych: już rozpoczęły się prace przy Szkołach Podstawowych nr 
2, 12 oraz 32, Gimnazjum nr 12 i Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. W takim tempie za 2-3 
lata wszystkie miejskie szkoły powinny mieć takie obiekty. W tym roku zakończy się budowa basenu 
przy Liceum Sienkiewicza i nowego bloku komunalnego przy ul. Pułaskiego, wyremontujemy kolejne 
szkolne sale gimnastyczne, rozpoczną się prace przy Promenadzie Środmiejskiej, chcemy kontynuować 
zagospodarowanie parku Lisiniec i program termomodernizacji budynków szkolnych. Zamierzamy za-
cząć budowę budynku z hotelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej. 
Trwają prace nad projektami węzłów przesiadkowych i rewitalizacji Starego Rynku. W ramach lokalnej 
inicjatywy mieszkańców powstają kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej. Z dużych inwestycji drogo-
wych ruszy w tym roku budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej, wraz 
z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 908 (ulice Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna). Czekamy 
na ostateczną decyzję o dofinansowaniu unijnym tej inwestycji, a na razie kończymy m.in. przebudowę 
ul. św. Rocha od Rynku Wieluńskiego do ul. św. Jadwigi… W tym roku drogowcy też nie dadzą o sobie 
zapomnieć kierowcom, ale przecież wiele częstochowskich ulic ciągle wymaga interwencji, na nowe 
drogi czekają tez częstochowscy rowerzyści… 

Do tematu inwestycji będzie jeszcze czas wrócić, na koniec jeszcze o badaniu preferencji komunika-
cyjnych mieszkańców, które – na zlecenie miasta - prowadzą właśnie ankieterzy w wybranych gospo-
darstwach domowych. Zachęcam Państwa do wyrażania swoich opinii. Jeżeli nie odwiedzi Was ankie-
ter - formularz będzie później dostępny w miejskim portalu (do końca maja). Na podstawie tych badań 
i Państwa opinii zostanie stworzona nowa analiza transportowa, dzięki której można będzie korygować 
system komunikacji publicznej MPK, zgodnie z wolą mieszkańców. Zadbajmy więc wspólnie o większy 
komfort życia w mieście – także w tej sferze.

                                                                               Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent Miasta Częstochowy
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Bezpieczne warunki mieszkaniowe, a co za tym idzie 
poczucie bezpieczeństwa we  własnym domu lub miesz-
kaniu jest bardzo istotne, wręcz elementarne w naszym 
życiu. Na ten stan składa się wiele okoliczności i czynni-
ków, często uzależnionych od nieświadomego lub celo-
wego działania nas samych.

Z całą pewnością zagadnienia budowlane i konstruk-
cyjne odgrywają bardzo istotną rolę i mają bezpośrednie 
przełożenie na rozprzestrzenianie się pożaru. Zachowanie 
właściwych parametrów dotyczących nośności, szczelności 
i izolacyjności elementów budynku jest w tej materii klu-
czowe. To jednak problemy konstruktorów i projektantów.

Każdy z nas wie, że ideą zachowania wysokiego po-
ziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków jest jak 
najmniejsza ilość palnych elementów w ich konstrukcji 
i wyposażeniu. Drewniane okładziny ścienne, nierzadko 
stanowiące element korytarzy stanowią poważny problem, 
ponieważ uniemożliwiają prowadzenie ewakuacji. Nie tyl-
ko strażacy wiedzą, że ewakuacja mieszkańców budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego po drabinie, jest w porów-
naniu z ewakuacją poprzez klatkę schodową, bardzo du-
żym utrudnieniem. 

Kardynalnymi błędami popełnianymi przez lokato-
rów jest składowanie materiałów palnych na drogach ko-
munikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie 
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 
ich szerokość albo wysokość. Innym często popełnianym 
wykroczeniem jest składowanie materiałów palnych w po-
mieszczeniach technicznych, na nieużytkowych podda-
szach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej 
w piwnicach. Dym wydzielający się podczas pożaru w piw-
nicach i wypełniający przestrzeń klatki schodowej może 
być szczególnie niebezpieczny szczególnie dla osób star-
szych lub dzieci. W takim przypadku najlepiej zaalarmo-
wać o zaistniałym zdarzeniu, pod numer 998 Państwową 
Straż Pożarną i pozostać w swoim mieszkaniu.

Pożary w budynkach mieszkalnych to w większości 
pożary grupy „A”, czyli ciał stałych. Charakteryzują się 
one dużą ilością wydzielanych toksycznych produktów 
spalania. Zadymienie dróg ewakuacyjnych, a tym samym 
uniemożliwienie prowadzenia ewakuacji z budynku może 
mieć przykre konsekwencje. Błyskawiczna reakcja straży 
pożarnej nie jest gwarantem skutecznie przeprowadzo-
nych działań. Często spotykamy się z utrudnieniami do-
tyczącymi zastawienia drogi pożarowej do budynku przez 
nieprawidłowo zaparkowane samochody. Mamy wtedy 
do czynienia z narażeniem lokatorów budynku na utratę 
zdrowia lub życia w związku ze spowodowanym utrudnie-
niem prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej. Drabina 

mechaniczna na miejscu akcji jest wówczas bezużyteczna, 
ponieważ na jej ustawienie i manewrowanie potrzebne jest 
odpowiednie miejsce. 

Inny rodzaj zagadnień, który łączy się z bezpieczeń-
stwem w mieszkaniach lub budynkach, to ich wyposaże-
nie w szereg niezbędnych dla funkcjonowania życia czło-
wieka instalacji technicznych i urządzeń. Występują one 
w mniejszej skali w samodzielnym mieszkaniu, a w więk-
szej skali w domu mieszkalnym czy bloku.  Zaliczyć do 
nich należy instalację elektryczną, stałe i ruchome wypo-
sażenie w osprzęt i odbiorniki tej instalacji, instalację gazo-
wą, wodno – kanalizacyjną i piorunochronną. Funkcjono-
wanie tych instalacji i urządzeń wiąże się z ich właściwym 
użytkowaniem jednak pierwszoplanową rzeczą jest ich do-
bry i właściwy stan techniczny. Właściwe utrzymanie wy-
maga okresowych kontroli przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje. Stan techniczny odbiorników energii 
elektrycznej wymaga choćby oględzin zewnętrznych każ-
dego z nas, a zauważona usterka, nie może pozostać bez 
reakcji. Przeróbki instalacji elektrycznej lub działanie pole-
gające na próbie kradzieży prowadzą do zwarcia instalacji 
elektrycznej i w konsekwencji pożaru.

W okresie jesienno-zimowym, w budynkach, w których 
urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe są wadliwe 
lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia 
czadem. Czad jest nazywany także cichym zabójcą po-
nieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. 
Media często informują nas o śmiertelnym żniwie tlenku 
węgla. Każdy powinien zadać sobie pytanie czy wyposażył 
swój lokal w detektor czadu, czy jest on sprawny i czy nie 
narażamy się na działanie czadu na przykład przysłania-
jąc kratki wentylacyjne? W przypadku pożarów budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych najczęstszą przyczyną 
śmierci jest zatrucie tlenkiem węgla i toksycznymi produk-
tami spalania.

Jak pokazuje statystyka, 226 pożarów w budynkach 
mieszkalnych w 2016r. na terenie Częstochowy to istotny 
problem. W samych budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych w 2016r. do pożarów dochodziło 125 razy. Wiele 
wspólnych akcji prowadzonych przez Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS. Sp. z o.o., stanowi element 
ważnej prewencji społecznej. Jak pokazują statystyki dzia-
łania te są powodem zmniejszenia liczby osób poszkodo-
wanych i śmiertelnych podczas pożarów. Należy jednak 
pamiętać, że niewłaściwe działanie lub bagatelizowanie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego może 
prowadzić do utraty zdrowia lub życia nas i naszych bli-
skich.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ STARSZEGO BRYGADIERA 
SŁAWOMIRA OLBRYSIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO 
PAŃSTWOWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
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W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia spotkali się na Starym Rynku, w Wielka-
noc - na uroczystym śniadaniu w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Tak 
bezdomni, mieszkańcy Częstochowy, znajdujący się w trudnej sytuacji material-
nej czy też dotknięci uzależnieniami obchodzą Święta. A wszystko pod honoro-
wym patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. 

Na śniadaniu wielkanocnym w jednej z częstochowskich szkół zjawiło się blisko 
400 osób. Odpowiedziały one na apel Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej 
„Stare Miasto – Nowe Życie”, częstochowskich Klubów Abstynenckich, organiza-
cji niosących pomoc osobom bezdomnym: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz Fundacji Św. Barnaby, a przede 
wszystkim na zaproszenie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, która dzięki finan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy mogła przygotować tradycyjne świą-
teczne spotkanie. I to już trzeci raz z rzędu. 

Każda z tych osób, z różnych przyczyn, czuje się samotna. Przychodząc tutaj na 
chwilę może zapomnieć o problemach i poczuć atmosferę tych pięknych, bardzo wio-
sennych i radosnych Świąt – mówi Elżbieta Ferenc, szefowa częstochowskiej Fundacji 
„Adullam”.

Dla niemal 350 uczestników śniadania do-
datkowo przygotowano świąteczne paczki. A to 
wszystko dzięki partnerom akcji, w tym między 
innymi ZGM TBS. Wielkanocne spotkanie połą-
czono z warsztatami z zakresu profilaktyki uza-
leżnień, a dla potrzebujących zaśpiewał wokalista, 
kompozytor, miłośnik poezji śpiewanej i muzyki 
turystycznej Paweł Łowicki wraz z zespołem. Ko-
lejne takie spotkanie już za rok! 

Śniadanie 
    Wielkanocne 
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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

Przygotowanie do certyfikacji w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym rozpoczęło się 12 lutego 
2015 roku. Dyrekcja zdecydowała o wprowadze-
niu dwóch norm PN – EN ISO 9001: 2009 system 
zarządzania jakością oraz OHSAS 18001: 2007 
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy, które potem zintegrowano dla lepszych 
efektów. 

Najważniejszym celem podczas certyfikacji było 
zapewnienie jak najlepszej Polityki Jakości oraz Bez-
pieczeństwa i Higieny Pracy. Spełniono wymagania 
pacjentów, osiągnięto i utrzymano wysoki poziom ja-
kości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednocze-
śnie prowadzono działalność w sposób przyjazny dla 
człowieka, polegający na zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnio-
nemu w organizacji, jak i osobom pracującym pod jej 
nadzorem. Zintegrowany System Zarządzania objął 
wszystkie komórki Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie. 

Certyfikację wprowadzono w zakresie: leczenia 
szpitalnego, realizowanego w obiektach przy ulicy 
Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, Bony 1/3 w zakresie: 
chirurgii ogólnej (w tym w ramach pakietu onkologicz-
nego), chirurgii urazowo-ortopedycznej (w tym w ra-
mach pakietu onkologicznego), urologii (w tym w ra-
mach pakietu onkologicznego), gruźlicy i chorób płuc 
(w tym w ramach pakietu onkologicznego), ginekologii 
i położnictwa (w tym w ramach pakietu onkologiczne-
go), chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensyw-
nej terapii, neurologii, udarów, geriatrii, neonatologii, 
dermatologii, pediatrii, rehabilitacji, świadczeń w szpi-
talnym oddziale ratunkowym. W zakresie ambulatoryj-
nym realizowanym w obiektach przy ulicy Mirowskiej 
15, Mickiewicza 12, Bony 1/3 w zakresie poradni: 
proktologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chi-
rurgii ogólnej, gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznej, 

leczenia bólu, 
u ro log iczne j , 
diabetologicz-
nej, neurolo-
gicznej, gastro-
enterologicznej, 
preluksacyjnej, 
dermatologicz-
nej, ginekolo-
giczno-położni-
czej, tlenoterapii 
domowej i me-
dycyny pracy. 
W zakresie dia-
gnostyki me-
dycznej: RTG, 
USG, EEG, 
EMG, UDP 
r e a l i z o w a n e j 

w obiektach przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, 
Bony 1/3;

zakład rehabilitacji i fizykoterapii działający 
w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15. W zakresie psy-
chiatrii dziennej oraz ambulatoryjnej realizowanej 
w obiekcie przy ul. Bony 1/3. W zakresie opieki dłu-
goterminowej w ZOL realizowanej w obiekcie przy  
ul. Bony 1/3. W zakresie diagnostyki i terapii endo-
skopowej realizowanej w obiektach przy ulicy Mi-
rowskiej 15, Mickiewicza 12, Bony 1/3.

Podczas prac wdrożeniowych sprawdzono 
wszystkie komórki szpitala, ich sposób działania, 
warunki i podejście personelu. Koszty przygotowa-
nia do wprowadzenia dwóch norm wyniosły 33 210 zł. 
Koszty poniesione na rzecz docelowego wprowadzenia 
tj. jednostka certyfikująca (Polska Akademia Jakości 
Cert z Katowic) - przeprowadzenie auditu certyfikują-
cego i wydanie certyfikatu wyniosły 35 670 zł. Łącznie 
przedsięwzięcie kosztowało 68 880 zł.

   MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY MA 
Certyfikat Jakości !


