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Szanowni Państwo!

Wrzesień to miesiąc kojarzący się z końcem lata i powrotem do szkoły… Dlatego to dobry moment na podsumo-
wanie wakacyjnych remontów w szkołach, a także tych oświatowych inwestycji, które jeszcze trwają lub są niebawem 
planowane. Dbanie o bezpieczne i komfortowe warunki nauki i rekreacji w szkołach to jedno z ważniejszych zadań 
samorządu, co zresztą potwierdzają sami mieszkańcy chętnie głosując na „szkolne” inwestycje zgłoszone w ramach 
miejskiego budżetu obywatelskiego. 

Do końca bieżącego roku łączne nakłady miasta na inwestycje i remonty oświatowe w Częstochowie wyniosą sporo, 
bo ponad 22 mln zł. Większość tych środków – powyżej 19,5 mln zł – pochodzi z budżetu Wydziału Inwestycji lub 
Edukacji UM, a kilka zadań realizowanych jest w ramach budżetu obywatelskiego. Największą kwotę - około 9 mln zł - 
pochłonie finalizacja budowy nowego basenu przy IV LO im. Sienkiewicza, który powinien być gotowy do końca roku. 

Z dużych inwestycji - miasto kontynuuje program termomodernizacji placówek szkolnych, Wkrótce zakończą się 
prace w SP 39 i Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych,  kontynuowane będą w SP 31 i SP 33, a w planach – do 2018 
r. - jest jeszcze 7 obiektów. Na ten program powinniśmy otrzymać unijne dofinansowanie, natomiast z oszczędności 
przetargowych w tym roku termomodernizację przeprowadzamy także w 4 miejskich przedszkolach (MP 4, 15, 17 i 41). 
W trzech budynkach prace już się zaczęły.  

Innym dużym programem jest budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach. W tym roku zakończono już ich bu-
dowę przy SP 2, 12, 32, Gimnazjum nr 12 i Zespole Szkół im. Kochanowskiego. W październiku nowe boiska będą go-
towe przy Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 17 (w sumie efektem programu prowadzonego od kilku lat będzie już wtedy 
blisko 40 boisk). Boisko przy G7 finansowane jest ze środków budżetu obywatelskiego, podobnie jak siedem innych 
zadań dotyczących terenów szkolnych (tu m.in. place zabaw lub rekreacji przy Zespole Szkół nr 15, SP 21, Gimnazjum 
nr 17, bieżnia i skocznia  przy SP 1, chodniki przy Gimnazjum nr 16). 

Inne miejskie inwestycje oświatowe wiążą się np. z koniecznością dostosowania budynków szkolnych do obecnych 
standardów przeciwpożarowych. Dotyczy to zwłaszcza I LO im. J. Słowackiego oraz sąsiadującej z nim bursy – gdzie 
prace wykroczą poza bieżący rok. Tam, gdzie zakres był węższy, jak w SP 21, zadanie zakończyło się już w sierpniu. 
Prowadzone są też prace usuwające bariery architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych. W Zespole Szkół Specjal-
nych nr 45 prace zostały już sfinalizowane, a do połowy października poprawią się warunki dla uczniów z ograniczoną 
sprawnością w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, SP 53 i Gimnazjum nr 18. Warto wspomnieć też o 
kontynuacji programu modernizacji świetlic szkolnych, który objął 6 szkół.  

Klasyczne wakacyjne szkolne remonty – z  których większość zakończyła się przed pierwszym szkolnym dzwon-
kiem – przeprowadzone zostały kosztem ok. 3 mln zł. Miały na celu m.in. odnowę elewacji (jak w SP 2 oraz VII LO im. 
Kopernika), remont sal gimnastycznych (SP 13, Gimnazjum nr 2  i nr 16), naprawę nieszczelnych dachów (SP 2, Zespół 
Szkół im. Kochanowskiego) czy  wymianę stolarki okiennej (w 8 szkołach i przedszkolach). Inne dotyczyły np. moder-
nizacji lub budowy instalacji, naprawy kominów, wymiany parkietów, drzwi, doposażenia placów zabaw czy remontu 
korytarzy.

Mając nadzieję, że w przyszłym roku uda się w częstochowskich szkołach zrobić kolejny modernizacyjny krok, 
wszystkim uczniom i nauczycielom życzę w rozpoczętym roku szkolnym wielu sukcesów. Trzeba pamiętać, że „Takie 
będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie...”

                                                                                                Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowy
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Z końcem miesiąca czerwca zakończyła się ko-
lejna inwestycja w MSzZ w Częstochowie. Tym ra-
zem była nią modernizacja sali porodowej i remont 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym szpitala przy ul. Mic-
kiewicza 12. 

W ramach prac wyremontowano węzły sanitar-
ne na oddziale oraz zmodernizowano niezbędne in-
stalacje, wymieniono armaturę, dokonano montażu 
wyposażenia dla osób niepełnosprawnych wraz z do-
stosowaniem pomieszczeń. Po niniejszych pracach 
łazienki są zdecydowanie bardziej nowoczesne i dają 
duży komfort pacjentkom przebywającym na oddzia-
le. 

Najistotniejszym elementem prac była jednak mo-
dernizacja bloku porodowego. W ramach prac został 
dokonany montaż ścianek systemowych oraz prze-
pierzeń i podwieszanych, przesuwnych zasłon w celu 
wydzielenia boksów porodowych. „Przeprowadzony 
remont na bloku porodowym był niezbędny dla po-
prawienia jakości i komfortu porodów na naszym Od-
dziale”- mówi Dyrektor Szpitala Wojciech Konieczny 
– „Dzięki tym działaniom znacznie zwiększyła się tak-
że intymność pacjentek podczas całego porodu a blok 
tym samym zyskał możliwość odbywania większej ilo-
ści porodów rodzinnych jednocześnie, co było naszym 
priorytetem”.

Dodatkowo w ramach tego zadania inwestycyj-
nego został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna 
na salę cięć  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 
Zakupiono oraz zamontowano stół operacyjny ogól-
no-chirurgiczny, ginekologiczny z napędem elektro-
hydraulicznym za kwotę 38 238,48 zł brutto. Koszt 
remontów natomiast wyniósł łącznie 88 017,42 zł 
brutto.  Cała inwestycja wraz z zakupem sprzętu sza-
cowana jest na kwotę 126 255,9 zł.

Kolejną istotną informacją dla przyszłych mam 
jest uruchomiona przez Szpital „Szkoła Rodzenia”, 
która ruszyła już w połowie miesiąca września. „Na 
tak doposażonym i zmodernizowanym Oddziale bę-
dziemy mieli wręcz przyjemność gościć przyszłe mamy 
i przyszłych ojców w naszej szkole rodzenia, w której 
przyszli rodzice pod okiem fachowej kadry medycznej 
zostaną wszechstronnie przygotowani do swojej roli.”- 
mówi Dyrektor Szpitala Wojciech Konieczny. „Miasto 
Częstochowa liczy ok. 220 000 mieszkańców. Wśród tej 

liczby znajduje się znaczna część osób w wieku prokre-
acyjnym. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Często-
chowie przyjmuje się rocznie około 1300 porodów na 
20 łóżkowym Oddziale. Świadczy to o przyjaznych wa-
runkach panujących w tym Oddziale oraz doświadcze-
niu i zaangażowaniu w opiekę nad pacjentkami naszej 
kadry” – informuje dr Marek Harasim, pełnomocnik 
Dyrektora w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12. 

Szkoła rodzenia adresowana jest do kobiet ciężar-
nych między 21-26 tygodniem ciąży zarówno o prze-
biegu fizjologicznym, jak i z problemami zdrowotny-
mi w okresie ciąży zamieszkałych w Częstochowie. 
Ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem. 
Planuje się przeprowadzenie w bieżącym roku szko-
leń dla minimum 30 par w 3 cyklach szkoleniowych 
po 10 par każdy.

Szkoła rodzenia to profesjonalna forma przygoto-
wująca przyszłych rodziców do bezpiecznego odbycia 
ciąży, bezpiecznego oraz aktywnego porodu i połogu. 
Edukuje jak opiekować się noworodkiem, niemowlę-
ciem, przygotowuje do karmienia naturalnego, uczy 
dialogu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie roz-
woju oraz diagnozowania u siebie objawów, które wy-
magają kontaktu z profesjonalistami.

Przygotowanie w szkole rodzenia jest procesem, 
który potrzebuje czasu, ponieważ wymaga nie tylko 
przyswojenia wiedzy ale również adoptowania jej do 
własnych emocji. Jest też szukaniem własnych spo-
sobów radzenia sobie z tym, co niesie ze sobą ciąża, 
poród i połóg. Kurs w szkole rodzenia rozpoczyna 
się od 21-22 tygodnia ciąży kończy się w 35-36 tygo-
dniu ciąży, obejmuje 10 spotkań 2 godzinnych. Szkoła 
rodzenia prowadzona jest w systemie zamkniętym - 
wszyscy uczestnicy zaczynają i kończą zajęcia w tym 
samym czasie.

Udogodnienia dla przyszłych mam 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie
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Od końca 2016 roku częstochowianie zyskają 
możliwość skorzystania z Samorządowego Progra-
mu Lojalnościowego, który zostanie zintegrowany 
z nową Częstochowską Kartą Miejską. Inicjatywa 
jest efektem współpracy Urzędu Miasta Częstocho-
wy oraz Grupy LEW S.A.

Samorządowy Program Lojalnościowy zakłada 
możliwość gromadzenia punktów oraz ich zamianę 
na bonusy. Wymiany dokonać będzie można w obję-
tych programem sklepach i centrach usługowych na 
terenie Częstochowy. Program zintegrowany będzie z 
Częstochowską Kartą Miejską, która łączyć ma istnie-
jące dotychczas karty Senior i Rodzina Plus, a dodat-
kowo zostanie wyposażona w możliwość gromadze-
nia punktów w ramach Programu Lojalnościowego. 
Czas na wymianę dotychczasowych kart na zintegro-
waną Częstochowską Kartę Miejską przewidziany jest 
do końca 2017 roku.

- Częstochowa od lat konsekwentnie realizuje wizję 
stawania się nowoczesnym miastem czego potwierdze-
niem są zdobywane wyróżniania i wysokie  miejsca w 
rankingach innowacyjnych miast,  w tym w ostatnim 
samorządowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” 
– zauważa Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Czę-
stochowy. - Współpraca z Grupą LEW S.A. oraz Wy-
działem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, a w 
efekcie plan realizacji wyjątkowego w skali Polski pro-
jektu, to kolejny istotny krok w stronę budowy sprawne-
go systemu współpracy pomiędzy mieszkańcami, przed-
siębiorcami i samorządem.

Szczegółowe zasady działania Programu zostaną 
przedstawione wraz z uruchomieniem pierwszej kar-
ty. Spodziewane efekty współpracy to nie tylko wzrost 
nowoczesności, ale również wielotorowy rozwój mia-
sta osiągany poprzez wspieranie przedsiębiorczości 
oraz zwiększenie zainteresowania inicjatywami kultu-
ralnymi, sportowymi i społecznymi.

- Możliwość wspierania rozwoju innowacyjnych roz-
wiązań dla Częstochowy ma dla nas znaczenie szcze-
gólne, ponieważ to właśnie stąd pochodzi nasza fir-
ma. – podkreśla Andrzej Basiak, Prezes Grupy LEW 
S.A. - Celem Grupy LEW S.A. oraz należącej do niej 
spółki mPay od lat jest rozwój płatności mobilnych i 
nowoczesnych usług finansowych nie tylko lokalnie ale 
również na skalę całego kraju. Dlatego mamy nadzieję, 
że pilotażowa edycja programu w Częstochowie stanie 
się ważnym punktem wyjścia dla realizacji podobnych 
projektów w innych miastach Polski.

Uroczyste podpisanie umowy między władzami 
Częstochowy a Grupą LEW S.A. w sprawie wdrożenia 
programu odbyło się 5 września w Urzędzie Miasta 
Częstochowy. 

Umowę podpisali prezydent Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk i prezes zarządu Grupy LEW S.A. 
Andrzej Basiak. Obecni byli także prezes zarządu 
mPay S.A. Maciej Orzechowski oraz członek zarządu 
Grupy LEW S.A. Paweł Nowodziński, a także Piotr 
Grzybowski – naczelnik Wydziału Funduszy Europej-
skich i Rozwoju Urzędu Miasta i jego zastępca Paweł 
Iżyński, którzy będą zajmować się współpracą z ope-
ratorami systemu.      

KARTA 
MIEJSKA 

Spełniając Państwa oczeki-
wania informujemy, że z dniem 
01.09.2016r. w bezpłatnym komu-
nikatorze SISMS dla Miasta Czę-
stochowy zostały uruchomione 
nowe kanały informacyjne z po-
działem tematycznym.

Użytkownicy komunikatora 
mogą rejestrować się do następu-
jących kanałów tematycznych:

– Informator,
– Kultura,
– Sport,
– Drogi i komunikacja,
– Oświata,
– Działania społeczne,
– Zdrowie,
– Praca, gospodarka.

Rejestracji można dokonać 
poprzez multimedialną aplikację 
SISMS dostępną dla telefonów 
typu smartfon (Android lub iOS), 
poprzez klasyczny SMS GSM, jak 
również przez panel dostępny na 
stronie www.czestochowa.pl lub 
www.zgm-tbs.czest.pl.

Zapraszamy do rejestracji !

 program lojalnościowy 
dla mieszkańców

Bezpłatna aplikacja Si SMS

Jasne, że informacja i bezpieczeństwo!
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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

POBIERZ Z

Google Play
POBIERZ Z

App Store


