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Szanowni Państwo!
Zima to czas, kiedy szcze-

gólnie dają się odczuć pożytki 
z termomodernizacji. Mniej-
sze opłaty za ogrzanie budyn-
ków, mniej obciążone miejskie 
powietrze, większa estetyka 
miejskiej przestrzeni… Sam 
komfort przebywania w ulep-
szonych w ten sposób budyn-
kach to też ogromna zaleta. 
Takim komfortem mogą się 
cieszyć m.in. dzieci i młodzież 
już w bardzo wielu częstochow-

skich szkołach i przedszkolach. Niedawno zakończyliśmy 
duży projekt ,,docieplenia” 10 szkół oraz Bursy Miejskiej. 
Tak dużej inwestycji, połączonej z niezbędnymi remontami, 
miasto nie dałoby rady sfinansować samodzielnie. Oprócz 
docieplenia, szkoły zyskały nowe elewacje, ogrzewanie, 
oświetlenie.  Dlatego tak bardzo przydało się tu wsparcie 
funduszy unijnych.  Dofinansowanie to 
aż ok. 18 mln zł – jego ostateczna wyso-
kość będzie znana po rozliczeniu projek-
tu przez instytucję zarządzającą. Dzięki 
oszczędnościom przy przetargach, zdoby-
liśmy środki unijne na termomoderniza-
cje w trzech kolejnych szkołach. Ogółem 
będzie to kosztować 6,2 mln zł, ale fun-
dusze unijne ,,odciążą” nas wsparciem 3,2 
mln. Warto przypomnieć, że dzięki środ-
kom z UE udało się też niedawno zmoder-
nizować krytą pływalnię MOSiR przy alei 
Niepodległości oraz halę „Częstochowianki” przy ul. Rejta-
na.      

Bardziej ekologiczne szkoły i obiekty sportowe to nie 
jedyne ważne – także społecznie – przedsięwzięcie, które 
niedawno doprowadziliśmy do finału. Już w grudniu zeszłe-
go roku baza wsparcia dla rodzin w Częstochowie, również 
zastępczych, wzbogaciła się o odnowiony budynek. I znowu 
,,przydały się” fundusze unijne – całkowita wartość robót 
wyniosła prawie 2,5 mln zł, a miasto zdobyło na nie ponad 
1,5 mln zł wsparcia. W budynku przy ul. Sułkowskiego 9,  
dzięki Stowarzyszeniu „Dla Rodziny”, szkolą się kandydatki 
i kandydaci na rodziców zastępczych czy osoby chcące pro-
wadzić rodzinne domy dziecka. Tam też spotyka się Miejska 
Rada Rodziców Zastępczych, a pełnoletni wychowankowie 
pieczy zastępczej dostają pomoc w trudnym, szczególnie 
dla nich, procesie usamodzielnienia się. Częstochowski sa-
morząd promuje pieczę zastępczą na rożne sposoby. Miasto 
wymiernie wspiera także ten ośrodek – roczne finansowanie 

jego działań z miejskiej kasy to obecnie ok. 1,2-1,3 mln zł.   
Budynek dla potrzeb wspierania rodzin już gotowy, 

a tymczasem coraz bardziej konkretnych kształtów nabiera 
blok komunalny u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Fo-
cha. Finał prac to – według planów, jak dotąd realizowanych 
bez opóźnień – koniec maja. Już pod koniec zeszłego roku 
wykonawca miał za sobą 60% robót. Drogi, parkingi i do-
jazdy wykonane są w 80%. Trwają jeszcze prace elewacyjne, 
tynkarskie, wewnątrz zakładane są instalacje. Czterokon-
dygnacyjny blok w swoich trzech klatkach schodowych po-
mieści 65 mieszkań komunalnych, a na zewnątrz będzie 61 
miejsc postojowych (w tym dla kierowców z niepełnospraw-
nościami). Inwestycja warta jest 8,2 mln zł, a zdobyliśmy na 
nią 2,6 mln zł dofinansowania. 

Duże, budowlane inwestycje to jedno, ale na bieżąco 
uwzględniamy potrzeby zgłaszane przez częstochowianki 
i częstochowian także w zakresie mniejszych zadań. Mniej-
szych – nie znaczy mniej ważnych, zwłaszcza gdy chodzi 
o nasze bezpieczeństwo. W rejonie ul. Orkana zostały za-

montowane cztery nowe punkty ka-
merowe, obsługiwane przez naszą 
Straż Miejską. Dzięki nim operatorki 
i operatorzy miejskiego monitorin-
gu przez okrągłą dobę ,,mają oko” 
zwłaszcza na przystanki i przejścia 
dla pieszych przy SP nr 53, a tak-
że skrzyżowania z ul. Jagiellońską 
i 11 Listopada. Miejski monitoring 
to możliwość szybkiej reakcji służb 
w sytuacji zagrożenia, ale też większe 
ogólne poczucie bezpieczeństwa – 

i najwyraźniej większość z nas dostrzega te zalety. Cały sys-
tem liczy już 85 kamer, które każdego roku pomagają ujaw-
nić ponad 2 tys. zdarzeń wymagających interwencji.  

W Częstochowie inwestycje w różnych obszarach  – 
mniejsze i większe, droższe i tańsze – trwają cały rok, choć 
oczywiście okres zimowy jest trudniejszy dla robót budow-
lanych. Mam nadzieję, że tych niekorzystnych atmosferycz-
nie dni, także dla pieszych i kierowców, będzie tej zimy jak 
najmniej. Przy tej lepszej pogodzie zachęcam do aktywności, 
nie tylko młodych i najmłodszych – choćby na miejskim lo-
dowisku i miejskiej ślizgawce. Na kolejne zimowe tygodnie 
życzę Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego!

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

W Częstochowie inwestycje 
w różnych obszarach  
– mniejsze i większe, 

droższe i tańsze 
– trwają cały rok



O dobrowolną zamianę lokalu 
mogą ubiegać się najemcy gmin-
nych lokali mieszkalnych, najemcy 
innych zasobów,   właściciele loka-
li mieszkalnych oraz osoby zadłu-
żone, wobec których prowadzo-
na jest procedura windykacyjna. 
W przypadku zamiany pomiędzy 
lokatorami mieszkań komunalnych 
a lokatorami innych zasobów wyma-
gana jest pisemna zgoda dysponenta 
lokalu.

Koniecznym warunkiem do speł-
nienia przy zamianie lokali miesz-
kalnych jest to, aby jeden z zamie-
nianych lokali był własnością gminy 
miasta Częstochowy.

W celu ubiegania się o dobrowolną zamianę lo-
kalu mieszkalnego sam zainteresowany jest obowią-
zany zgłosić swój dotychczasowy lokal mieszkal-
ny w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się 
przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, pokój 
5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 
Na tej podstawie Biuro Obsługi Interesanta prowadzi 
bazę danych lokali do zamiany, która jest dostępna 
również w formie internetowej  Wyszukiwarki Za-
miany Mieszkań

Komplet dokumentów dotyczących zamiany Biu-
ro Obsługi Interesanta przekazuje do Urzędu Miasta 
Częstochowy celem wyrażenia zgody na zamianę. 
Odpowiedź na wniosek o zamianę lokalu mieszkal-
nego udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia 
wniosku.

Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie nie 

jest pośrednikiem zamiany miesz-
kań, a jedynie ułatwia kontakt obu 
stronom chcącym zamienić swoje 
mieszkania.

Biuro Obsługi Interesanta Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
„TBS” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ustalenia, 
jakich dokonali między sobą kon-
trahenci oraz ewentualne szkody 
wynikłe z tych ustaleń.

Wszystkie czynności związa-
ne z zamianą lokalu mieszkalnego 
prowadzone przez Biuro Obsługi 
Interesanta są dokonywanie bez-
płatnie.

ZALETY ZAMIANY MIESZKAŃ

– poprawa ogólnych warunków mieszka-
niowych oraz sytuacji życiowej mieszkańców 
lokali gminnych,

– dostosowanie lokalu po względem wiel-
kości, standardu oraz wysokości opłat,

– pomoc przy całkowitej spłacie zadłużenia 
zajmowanego lokalu, w przypadku zamiany 
z innym najemcą gotowym spłacić obecne za-
dłużenie,

– redukcja liczby dłużników,
– redukcja liczby osób, które oczekują na 

lokal socjalny,
– stworzenie możliwości ubiegania się 

o dodatek mieszkaniowy osobom zajmującym 
obecnie zbyt duże lokale.

Twoje mieszkanie jest za duże? 
Chcesz zmniejszyć opłaty? Skorzystaj 
z pomocy Biura Obsługi Interesanta 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS, które realizuje procedurę dobro-
wolnej zamiany lokali mieszkalnych .
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W zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się 
pracą na rzecz rodzin, w tym  Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta, Uniwersy-
tetu im. Jana Długosza, jednostek Pomocy Społecznej, 
organizacji pozarządowych, a także pedagodzy, psy-
cholodzy, terapeuci oraz przedstawiciele rodzin za-
stępczych.

- Trudności rodzin nie da się sprowadzić do jednej 
kategorii. Czasami są to problemy bytowe, czasami 
związane z dysfunkcjami, nieumiejętnością udźwignię-
cia roli rodzica, uzależnieniami, problemami zdrowot-
nymi czy niepełnosprawnością. Dlatego spotkania jak 
to dzisiejsze są naprawdę niezbędne, bo pozwalają wy-
mieniać doświadczenia i uczyć się nowych technik pra-
cy – mówił prezydent miasta Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Główne tematy, jakie poruszyli uczestnicy forum, 
dotyczyły m.in.: aktualnych działań w obszarze pieczy 
zastępczej i asystentury rodziny, problematyki uzależ-
nień wśród dzieci i młodzieży w województwie ślą-
skim, działań ośrodka opiekuńczego w oparciu o usta-
wę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wpływu 
wczesnej opieki na relacje międzyludzkie czy wspiera-
nia młodzieży i przygotowywania ich do samodziel-
ności. W czasie spotkania wręczono również nagrodę 
„Przyjaciel rodziny”, przyznawaną corocznie przez 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Otrzymał ją prezes Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS w Częstochowie Paweł Konieczny.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się czwarta edycja Forum „Dla Rodziny”. Jego uczestni-
cy rozmawiali na temat najlepszych praktyk opieki nad dziećmi i młodzieżą. W czasie spotkania 

wręczono również nagrodę „Przyjaciel rodziny”, przyznawaną corocznie przez dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Miło nam poinformować Państwa, że otrzymał ją prezes Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Paweł Konieczny.

DZIAŁAJĄ 
DLA RODZIN
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NAGRODA PREZYDENTA 
DLA ZGM TBS
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Prezydent Miasta Częstochowy przyznał nagrody i wyróżnienia w ramach programów 
„Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa wspiera Seniorów”  
i  „Przyjazna Częstochowa”. Wśród nagrodzonych znalazł się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS 
w Częstochowie. Nagrody wręczono podczas spotkania noworocznego w Filharmonii Częstochowskiej. 
Uroczystość poprzedziła minuta ciszy, którą uczczono tragiczną śmierć 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Promo-
tor Częstochowskiej Gospodarki w ramach progra-
mów „Teraz Lepsza Praca”, została fi rma Guardian 
Częstochowa Sp. z o.o. Za imponujący przykład 
połączenia profesjonalizmu, kreatywności i wiel-
kiego serca Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta 
Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Go-
spodarki 2018” otrzymała Katarzyna Woszczyna.
Ponadto wyróżniono fi rmy Asten Group Sp. z o.o., Exact 
Systems SA i Energotechnika Engineering Sp. z o.o.
Wyróżnienia   przyznawane są za wyjątkowe za-
angażowanie w działania na rzecz rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie klima-
tu dla biznesu i nowych inwestycji. Mają one na 
celu rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz 
promowanie rozwoju gospodarczego miasta.
Wyróżnienia wręczyli 15 stycznia podczas no-
worocznego spotkania w Filharmonii Często-
chowskiej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.
Podczas spotkania wręczono także nagrody w kate-
goriach  „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, 
„Częstochowa wspiera Seniorów”    i    „Przyjazna 
Częstochowa”.

W kategorii „Lepsza Komunikacja w Częstocho-
wie”   zwyciężyła fi rma  Nextbike Polska SA, która 
jest współtwórcą sukcesu, jakim stał się Często-
chowski Rower Miejski. W kategorii „Częstocho-
wa wspiera Seniorów” laureatką została  dr Joanna 

Górna, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym.
W tym roku minie 25 lat od założenia Uniwersyte-
tu III Wieku przy ówczesnej Wyższej Szkole Peda-
gogicznej, obecnym Uniwersytecie Humanistyczno
-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Uniwersytet powstał z myślą o aktywizacji intelektu-
alnej i społecznej osób w „złotym wieku”. Stowarzy-
szenie wspiera, inspiru-
je, motywuje słuchaczy 
i pomaga w tworzeniu 
społeczności aktyw-
nych seniorów.

Laureatem w kate-
gorii „Przyjazna Czę-
stochowa” został  Za-
kład Gospodarki 
Mieszkaniowej Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
Nagroda została przyznana w dowód uznania za dzia-
łania proekologiczne w ramach miejskiego programu 
„Zielona Częstochowa”.  Przy odnowionych ścianach 
bloków komunalnych posadzono graby pospolite, 
a na miejskich osłonach śmietnikowych winoblusz-
cze. Rozpoczęto tworzenie w mieście infrastruktu-
ry wypoczynkowej: mini-parków, gdzie nasadzono 
krzewy i drzewa oraz 
zainstalowano ław-
ki, stojaki na rowe-
ry, kosze na śmieci.
Spółka wraz z Czę-
stochowskim Przed-
siębiorstwem Ko-
munalnym, zebrała 
także 5 ton elek-
trośmieci podczas 
bezpłatnej zbiórki 
odpadów problemowych. Ponadto prowadzi akcję 
edukacyjną pod hasłem „Czyste podwórko”. Jej celem 
jest zachęcenie mieszkańców do sprzątania po swoich 
psach.
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Sprzątać czy nie sprzątać? Na szczęście na to pytanie 
jest tylko jedna odpowiedź: Jasne, że tak. Zobowiązuje 
nas do tego przede wszystkim „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy miasta Czę-
stochowa”: 

„Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do niezwłocznego usu-
wania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzęta domowe na klatkach scho-
dowych, na skwerach i trawnikach oraz 
w innych miejscach służących do publicz-
nego użytku. Obowiązek nie dotyczy osób nie-
widomych, korzystających z psów przewodników, 
osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub na-
rządu ruchu stopnia znacznego.”

Za niesprzątanie odchodów po psie osoba, która 
w tym czasie sprawuje nad nim opiekę, ponosi odpowie-

dzialność karną w wysokości od 20zł do 500zł w postępo-
waniu mandatowym.

Obowiązek jest obowiązkiem, ale życie potrafi zasko-
czyć. I  szczególnie zimą, kiedy na podwórku leży 

śnieg, miejski krajobraz lubi postraszyć. A prze-
cież nikt nie chce wdepnąć w psią kupę. 

Stąd akcja edukacyjna ZGM TBS pod 
hasłem „Czyste podwórko to czyste mia-
sto”, która trwa nieprzerwanie od 2017 roku 
i wciąż przypomina właścicielom psów, że 

sprzątanie po pupilu to nie fanaberia a obo-
wiązek. 

Przypominają o tym także ustawione na miejskich 
placach , skwerach i trawnikach różnego rodzaju tablice: 
z sympatycznym buldożkiem, w kształcie psa z zabawny-
mi napisami oraz w formie znaków drogowych, których 
nie sposób nie zauważyć. 

SPRZĄTAJ 
PO PIESKU MIMO ZIMY

Sprzątajmy po swoich pupilach. Z tego obowiązku nie zwalnia nas 
także trwająca właśnie zima. Bo po jej zakończeniu każdy lokator 

chce znów cieszyć się z czystego i zadbanego podwórka. 

Pamiętajmy, psie odchody 
to ogromne bakteriologiczne 

zagrożenie. 

Uwaga, woreczki na psie odcho-
dy dostępne są dla lokatorów 
miejskich zasobów w sześciu 

oddziałach eksploatacji 
ZGM TBS. 

Spakowane odchody można 
wyrzucać do koszy na śmieci. 
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Główny Inspektor Sanitarny i Komenda Główna 
Policji ostrzegają - Dopalacze kradną życie!

Uwaga na włamywaczy!

Wyłudzała datki na rzekomo chorą córkę

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z dopala-
czami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie 
wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet ży-
cia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, 
nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pocho-
dzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo od-
mawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie 
wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet 
najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli kto-
kolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą 
pod wpływem dopalaczy, powinien natychmiast wezwać 
pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić Policję.

Dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdro-
wia, ale i życia. To substancje działające na ośrodkowy 
układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. 

Mają postać tabletek, 
proszków, mieszanin 
ziół, suszu, kadzidełek 
czy naklejek tak zwa-
nych „tatuaży”. Sprze-
dawane są w sklepach 
lub przez Internet pod 
nazwą artykułów ko-
lekcjonerskich, często 
z umieszczonym komu-
nikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich 
zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest 
znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy 
nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny or-
ganizm.

(tekst: KGP/GIS/KWP Katowice)

Pod koniec grudnia oficer dyżurny z Blachowni otrzy-
mał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z bloków 
po klatce schodowej ma chodzić kobieta i wyłudzać pie-
niądze. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zatrzymali 
odpowiadającą rysopisowi 44-latkę. Kobieta miała przy 
sobie dokumenty mające uprawdopodobnić wymyśloną 
przez nią historię o rzekomej chorobie jej córki.

Z ustaleń śledczych wynika, że w ten sposób zatrzy-
mana oszukała dwie osoby, które przekazały jej niewielkie 

sumy pieniędzy, a od trzeciej usiłowała wyłudzić datek, 
jednak starsza kobieta nie dała się oszukać. Niewykluczo-
ne jednak, że pokrzywdzonych może być więcej. Szczegóły 
sprawy wyjaśniają teraz policjanci z Blachowni, wspólnie z 
prokuratorem.

Zatrzymana usłyszała zarzuty oszustwa i usiłowania 
oszustwa, a prokurator z Prokuratury Rejonowej w Czę-
stochowie zastosował wobec niej dozór.

Ostrzegamy przed włamywaczami, którzy wykorzystu-
jąc nieobecność właścicieli domów i mieszkań, dokonują 
kradzieży. Zdarza się, że do przestępstw tych dochodzi 
w dzień, a sprawcy nie boją się tego, iż zostaną zauważeni 
przez inne osoby. Prosimy też o zwracanie uwagi na po-
dwórka, mieszkania i piwnice sąsiadów. W przypadku za-
uważenia czegoś niepokojącego, należy skontaktować się 
z Policją.

Tylko w grudniu do częstochowskiej Policji wpłynęło 

ponad 30 zgłoszeń włamań. Bądźmy więc ostrożni, zwróć-
my uwagę nie tylko na swoje mieszkania, piwnice i domy - 
ale popatrzmy też na to, co się dzieje wokół posesji naszych 
sąsiadów.

Jeżeli zauważymy osoby nieznajome, chodzące bez celu 
po klatkach schodowych, obserwujące mieszkania, domy 
czy piwnice - skontaktujmy się z Policją. Czasami jeden sy-
gnał i zwykła pomoc sąsiedzka może ochronić przed skut-
kami włamania.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:
800 060 800 
Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 
Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 
Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

podkom. Marta Ladowska 
KMP w Częstochowie informuje:
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DLA ZDROWIA 
SENIORÓW

Wypożyczenie jest bezpłatne (jedynie za zwrotną 
kaucją), a skorzystać można m.in. z wózków inwalidz-
kich, balkoników, kul oraz specjalistycznego łóżka ste-
rowanego pilotem.

Inicjatywę urządzenia takiego miejsca zgłosił To-
masz Tyl, społeczny rzecznik osób z niepełnospraw-
nością. To częstochowianki i częstochowianie podczas 
spotkań mówili mu o realnej potrzebie organizacji ta-
kiego punktu.

- To pomoc, która ma przede wszystkim służyć oso-
bom, które znajdą się nagle w trudnej sytuacji związa-
nej z pogorszeniem stanu zdrowia czy niepełnospraw-
nością – wyjaśnia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Często rodziny opiekujące się osobami chorymi, 
starszymi, muszą natychmiast - na przykład po wypi-
sie ze szpitala - zorganizować niezbędny sprzęt. Nie-
rzadko jest to związane ze skomplikowanymi formal-
nościami i kosztami. Wypożyczalnia jest odpowiedzią 
na ten problem.

Na jaki okres wypożyczany jest sprzęt?
Wypożyczenie   jest czasowe – maksymalnie pół 

roku, z możliwością przedłużenia. W ciągu tych kilku 
miesięcy, zainteresowane osoby będą w stanie bez po-
śpiechu zorganizować własny sprzęt, a nawet uzyskać 
dofinansowania na jego zakup. Pomoc w uzyskaniu 
takiego dofinansowania zapewnią pracownicy często-
chowskiego MOPS.

Kto może skorzystać z usług wypożyczalni?
O wypożyczenie sprzętu ortopedycznego i rehabi-

litacyjnego może ubiegać się każda osoba potrzebują-
ca, zamieszkała na terenie Miasta Częstochowy, która 
okresowo utraciła sprawność organizmu i wymaga 
stosowania wnioskowanego sprzętu.

Nie ma ograniczeń wiekowych, nie są też istotne 
dochody osoby wypożyczającej.

Jakie są formalności?
By skorzystać z wypożyczonego sprzętu należy złożyć:

•	 wypełniony wniosek (druki są dostępne 
w MOPS, można je też pobrać ze strony www.
mops.czestochowa.pl );

•	 zaświadczenie lekarskie o konieczności stoso-
wania wnioskowanego sprzętu.

Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie, po podpisaniu 
umowy i wpłaceniu kaucji.
Możliwość wypożyczenia sprzętu jest zależna od 
tego, czy jest on dostępny w danym momencie.  

Gdzie i kiedy składać wnioski?
Wypełnione wnioski można składać w dwóch lokali-
zacjach MOPS:

•	 Kancelaria, przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 2,

•	 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnospraw-
nością, przy al. Niepodległości 20/22 (tutaj 
są też udzielane wszelkie informacje dotyczące 
wypożyczalni).

Informacje telefonicznie 
można uzyskać pod numerem 34 363 18 19 lub 34 
372 42 16.

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, w godzi-
nach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Częstochowie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie 
działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego 

i rehabilitacyjnego. To oferta dla osób z niepełnosprawnością 
oraz wszystkich, które mają czasowe problemy zdrowotne, 

np. po wyjściu ze szpitala, złamaniu nogi  
- a więc także dla seniorów.

Uwaga! 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Częstochowie przyjmuje  także używany 
sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. 

Jeśli ktoś z Państwa dysponuje takimi akceso-
riami w dobrym stanie i chciałby pomóc osobom 
potrzebującym  - może przekazać go do wypoży-
czalni. MOPS  prosi o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny w tej sprawie.



 
 

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
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