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INFORMACJE  I   KOMUNIKATY   I   WIADOMOŚCI 

Szanowni Państwo!

Przed nami bardzo ważne wydarzenie - wizyta papieża Franciszka w Częstochowie, która 
obok warszawskiego szczytu NATO i samych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będzie 
największym przedsięwzięciem logistycznym w kraju w tym roku. 

Franciszek będzie trzecim - po Janie Pawle II i Benedykcie XVI - papieżem, który odwiedzi 
nasze miasto. Myślę, że mamy szansę poczuć wiele z tej samej naturalności i ciepła, którymi 
emanował papież Polak. 

28 lipca będzie więc dniem wyjątkowym, zapraszam wszystkich do  Częstochowy i na spo-
tkanie z Franciszkiem. Do skorzystania z atrakcji jakie ma nasze miasto zapraszam zresz-
tą przez całe lato - mamy naprawdę wiele do zaoferowania – plenerowe festiwale, koncerty, 
cykliczne imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Oczywiście Częstochowa 
pozostaje też świetną bazą wypadową na Jurę.

Cieszę się, że podczas wizyty papieża, m.in. dzięki argumentacji miasta nie ma decyzji 
o zamykaniu lokali handlowych i gastronomicznych w żadnym obszarze śródmieścia i okolic 
Jasnej Góry. Wizyta Franciszka to przecież także doskonała okazja do ogólnoświatowej pro-
mocji Częstochowy, ale i szansa na dobre obroty dla naszych przedsiębiorców, przede wszyst-
kim  handlowców i właścicieli lokali gastronomicznych oraz hoteli. 

Niestety przez dwa dni - 27 i 28 lipca - mieszkańców i pielgrzymów czekają utrudnienia, 
przede wszystkim związane z poruszaniem się po Częstochowie. Ścisłe centrum będzie cał-
kowicie zamknięte dla jakiekolwiek ruchu, a w części miasta ten ruch będzie znacznie ogra-
niczony. Nowa organizacja, przygotowana na ten czas przez MZDiT, powstała zgodnie z wy-
tycznymi i na polecenie służb administracji rządowej, m.in. BOR i Komendy Wojewódzkiej 
Policji. 

Bądźmy więc świadomi i wyrozumiali w obliczu wiążących się z organizacją wizyty papie-
ża Franciszka tymczasowych niedogodności dla nas – mieszkańców. Tak jak wspomniałem, 
ich wprowadzenie to wymóg służb, które mają zapewnić  bezpieczeństwo nam i pielgrzymom 
z całego świata. 

Życzę wszystkim, żeby wakacje i tegoroczne lato - także czas spędzony w Częstochowie - 
było wyjątkowe: pogodne, radosne, ciekawe i bezpieczne.

                                                                
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent Miasta Częstochowy
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27 i 28 lipca 2016r. w Częstochowie obowią-
zywać będą szczególne środki bezpieczeństwa. Strefy wyłączenia 
z ruchu, rejony parkingowe dla autokarów, objazdy dla środ-
ków komunikacji miejskiej, przykładowe tablice informacyjne 
umieszczone przy wjazdach to konieczne modyfikacje, które bę-
dzie musiał wprowadzić Miejski Zarząd Dróg   i Transportu na 
polecenie m.in. Biura Ochrony Rządu oraz Policji. Służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo w kraju zezwoliły na prowadzenie 
działalności gospodarczej w mieście, dlatego przedsiębiorcy za-
interesowani uzyskaniem pozwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej (ogródki letnie) 
w dniach 25.07-31.07 proszeni są o zgłaszanie się do MZ-
DiT w celu spełnienia formalności (do tej pory na ten okres 
decyzje nie były wydawane). Drogowe prace budowlane 
prowadzone na terenie miasta zgodnie z przewidywaniami 
zostaną wstrzymane na czas od 18.07 do 31.07 (MZDiT nie 
wydaje zgody na zajęcie pasa drogowego w celach budow-
lanych na ten okres). Jednocześnie w trakcie dwóch dni 
obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu nie można 
będzie parkować samochodów w pasie drogowym III Alei 
Najświętszej Maryi Panny oraz w promieniu 50 metrów od 
dworców kolejowych: Główny – Częstochowa Osobowa 
oraz Częstochowa Stradom. 

Jeśli nie zastosujemy się do tych wytycznych nara-
zimy się na odbiór samochodu z policyjnego parkingu 
po wcześniejszym odholowaniu. Przypomnijmy, że poza 
wskazanym na mapie „kwadratem” (zamkniętym od godz. 
10 – 27.07.2016r. do godz. 18 – 28.07.2016r. za wyjątkiem 
trzech godzin między 15-18 dn. 27.07.2016r. – czas na za-
opatrzenie sklepów, wyjazd z pracy, wjazd na posesje itp.) 
dopuszczone do ruchu na terenie Częstochowy w dniach 
27-28 lipca będą wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i lokalne. Wokół strefy wyłączonej będzie się 
można poruszać ulicami: Jana Pawła II, Kościuszki, Wol-
ności, Sobieskiego, św. Kazimierza/Augustyna, Główną, 
św. Jadwigi. Ulica św. Rocha od skrzyżowania z ul. św. 
Jadwigi do skrzyżowania z al. Jana Pawła II będzie tak-
że strefą wyłączoną z jakiegokolwiek ruchu kołowego! 
(nawet dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów). Te-
ren Jasnej Góry i ulic przyległych będzie tzw. „strefą 0”, do 
której dostać się będzie można tylko dzięki odpowiednim 
przepustkom. Autobusy MPK kursujące pierwotnie przez 

teren wyłączony pojadą w tych dniach objazdami. Głównym 
ciągiem komunikacyjnym dla autobusów będą: Al. Wolności 
i ul. Kościuszki. Częstotliwość kursów niektórych z nich bę-
dzie zwiększona, podobnie jak tramwajów, które będą jeździć 
bez dodatkowych utrudnień. Wspomniane założenia egzekwo-
wać będzie Policja, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości zgłośmy się do mundurowych. 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach interneto-
wych www.mzd.czest.pl  i www.mpk.czest.pl oraz na profi-
lach tych instytucji w mediach społecznościowych.

Jak poruszać się 
po Częstochowie 

w przededniu i podczas pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka
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25 maja 2016r. Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
otrzymał od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informację 
o wskazaniu go w Planie Zabezpieczenia medycznego Świato-
wych Dni Młodzieży dla województwa śląskiego jako jednego 
z podmiotów zaplanowanych do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej na terenie województwa śląskiego o wzmożonej 
gotowości 28 lipca 2016 roku. W związku z tym Miejski Szpital 
Zespolony w Częstochowie na czele z jego dyrektorem naczel-
nym Wojciechem Koniecznym podjął szereg działań dla zabez-
pieczenia pracy w różnych obszarach swojej działalności:

- Od dnia 25 lipca 2016r zaleca się wstrzymać planowe 
przyjęcia do wszystkich Oddziałów Szpitala (z wyjątkiem krót-
kich hospitalizacji).

- W dniu 28.07.2016r wstrzymać wykonywanie planowych 
zabiegów w oddziałach zabiegowych.

- Bank Krwi ma zabezpieczyć zapas krwi wszystkich grup.
- Laboratorium przy ulicy Bony 1/3, Pracownie RTG 

w szpitalu przy ulicy Bony 1/3 oraz Mickiewicza 12 czynne 
będą w dniu 28.07.2016 całodobowo.

- Oddziały szpitalne mają przygotować rezerwę leków 
i sprzętu jednorazowego.

- Apteka szpitalna wyda zapas leków i sprzętu jednorazowe-
go, materiału opatrunkowego dla oddziałów szpitalnych i blo-
ku operacyjnego według przygotowanego zestawienia.

- Centralna Sterylizacja zabezpieczy możliwość całodobo-
wej sterylizacji w tym celu dodatkowo jedna osoba na dyżurze 
po godzinie 15.

- W dniu 28.07.2016r po godzinie 15.00 dyżur pod telefo-
nem pełnić będzie pielęgniarka epidemiologiczna.

W dniu 28 lipca w placówkach szpitala przy ulicy Mirow-
skiej 15, Mickiewicza 12 oraz Bony 1/3 zwiększona zostanie 
obsada lekarska i pielęgniarska. 

Np. w placówce przy ulicy Mirowskiej w SOR dyżurować 
będzie przez całą dobę – 8 lekarzy, a w oddziałach szpital-
nych - 13 lekarzy. Obsada pielęgniarska w SOR w okresie 27 
- 29.07.2016r zwiększona będzie o 2 osoby. Blok Operacyjny 
dysponował będzie całodobowo: 4 salami operacyjnymi 
+ 1 salą w SOR; łącznie- 5 sal operacyjnych

W dniu 28.07.2016 Oddziały Szpitalne mają przygoto-
wać dodatkowe wolne miejsca. 

W Miejskim Szpitalu Zespolonym zapewniona zostanie 
łączność i obsługa teleinformatyczna. Jednym z głównych 
planów zabezpieczenia poprawnej łączności w Szpitalu w dniu 
wizyty Papieża jest Modernizacja Central Telefonicznych. 
Zgodnie z ogłoszonym dnia 7 czerwca postępowaniem prze-
targowym w niniejszym zakresie montaż nowych Central Tele-
fonicznych ma zostać przeprowadzony do dnia 18 lipca 2016r. 

W MIEJSCACH PUBLICZNYCH: 
•	 poruszaj	się	drogami	często	uczęszczanymi	i	dobrze	oświe-

tlonymi,	nie	korzystaj	ze	skrótów	i	ciemnych	ścieżek,	tuneli,
•	 unikaj	kontaktu	wzrokowego	z	osobami	obcymi,	ale	zawsze	

staraj	się	dyskretnie	ocenić	ich	intencje,	 			
•	 zachowaj	ostrożność	przy	zawieraniu	„szybkich	znajomości”,
•	 bądź	czujny	korzystając	z	bankomatu,	zasłoń	ręką	klawiaturę,			
•	 wymieniaj	walutę	tylko	w	bankach	lub	kantorach,	 			
•	 unikaj	korzystania	z	płatności	NFC,	 			
•	 unikaj	ścisku	i	tłumu,	 			
•	 wartościowe	 rzeczy	 trzymaj	 zawsze	 blisko	 ciała,	 nie	 noś	

wszystkiego	w	jednej	kieszeni,	 			
•	 obowiązkowo	noś	odblaski	po	zmroku	poza	terenem	zabudo-

wanym,	 			
•	 przechodź	wyłącznie	w	miejscach	wyznaczonych,	 			
•	 miej	ze	sobą	dowód	tożsamości,	 	

W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ: 
•	 cenne	rzeczy	schowaj	blisko	ciała,	nie	trzymaj	wszystkiego	

w	jednej	kieszeni,	 			
•	 nie	trzymaj	telefonu	lub	portfela	w	tylnych	kieszeniach,
•	 staraj	się	mieć	odliczoną	kwotę	na	bilet,	nie	wyciągaj	portfela,
•	 unikaj	ścisku	i	tłumu	przy	wsiadaniu	lub	wysiadaniu,
•	 nie	zostawiaj	swojego	bagażu	bez	opieki,	 			
•	 w	autobusie,	tramwaju,	pociągu	bagaż	trzymaj	przed	sobą,	

	W RESTAURACJACH, KAWIARNIACH: 
•	 zabierz	ze	sobą	znajomych,	którzy	mogą	pomóc	w	trudnych	

sytuacjach,	 			
•	 nie	kupuj,	nie	bierz	nic	od	nieznajomych,	 			
•	 nie	zawieraj	„szybkich	znajomości”,	 			
•	 wybieraj	napoje	w	butelkach	lub	przyrządzane	w	twojej	obec-

ności,				
•	 nie	pozostawiaj	swoich	napojów	bez	nadzoru	 			
•	 upewnij	się,	że	masz	zapewniony	transport	do	miejsca	pobytu,	

	
W INTERNECIE: 
•	 pamiętaj,	że	w	internecie	nie	ma	„okazji”,	sprawdzaj	auten-

tyczność	transakcji,	 			
•	 nie	przesyłaj	zdjęć	lub	numeru	swojej	karty	debetowej/kredy-

towej	za	pomocą	komunikatorów,	 			
•	 nie	publikuj	swojego	numeru	konta	lub	haseł	w	internecie,	

			
•	 pamiętaj,	że	żaden	bank	nie	prosi	o	podanie	pełnego	hasła	lub	

numeru	konta,	 			
•	 jeśli	to	możliwe	korzystaj	z	tzw.	„klawiatur	wirtualnych”.	

		

PORADNIK „BĄDŹ BEZPIECZNY”

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONYgotowy do wizyty Papieża

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ:   

997 lub 112
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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


