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Lato to odpoczynek, wakacje 
i urlopy, bliższe lub dalsze wyjazdy, 
błogie izasłużone lenistwo. Samo mia-
sto jednak na żaden ,,sezon ogórko-
wy” pozwolić sobie nie może. O tym, 
że w miejskich inwestycjach właśnie 
teraz sporo się dzieje, widać w róż-
nych punktach miasta. 

Jedno bardzo potrzebne zadanie 
jest już prawie gotowe – to nowy blok komunalny, który 
stanął u zbiegu Pułaskiego, Sobieskiego i Focha. Budy-
nek z 65 mieszkaniami ma być przyjazny osobom z nie-
pełnosprawnościami – będą dla 
nich dostępne wszystkie lokale na 
parterze, z myślą o nich powstaje 
pochylnia przy budynku, a z 61 
miejsc parkingowych część bę-
dzie przeznaczona dla kierowców 
z niepełnosprawnościami. Jeszcze 
tego lata na Focha 80 – bo taki jest 
adres nowego bloku – będą mogli 
wprowadzić się pierwsi lokatorzy. 
Zgodnie z planem idą też prace 
przy budowie trzech centrów przesiadkowych. Chy-
ba najlepiej widać ich przyszłe zarysy przed Dworcem 
Głównym, od strony ul. Piłsudskiego, choć utrudniony 
dojazd do dworca Stradom także nie pozwala zapo-
mnieć o tym, że otoczenie tego miejsca wkrótce zyska 
nowe funkcje i zmieni wygląd. Przechodząc w pobliżu 
budowy Parku Wodnego przy ul. Dekabrystów widać 
już kształt budynku, który zaprosi wszystkich spragnio-
nych wodnych atrakcji. To jeden z „flagowych” pro-
jektów programu ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”, 
a zarazem spełnienie życzeń wielu mieszkańców. Jeśli 
wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to strefy base-
nów, saun i spa będą gotowe już w czerwcu przyszłego 
roku.

Na Starym Mieście także rozpoczęła się budowa. 
Przeszklonego budynku, czyli centralnego punktu Sta-
rego Rynku po rewitalizacji, jeszcze co prawda nie wi-
dać, ale inwestycja – zarówno w zakresie przebudowy 

płyty rynku, jak i w części drogowej - ma być sfinalizo-
wana także w czerwcu 2020 roku. Częstochowa zyska 
świetne miejsce na spotkania czy kulturalne imprezy, 
zyska miejska przestrzeń i rozwiązania komunikacyjne.

Z kolei na Stradomiu metamorfozę – a zarazem roz-
budowę – przechodzi Szkoła Podstawowa nr 47. Po-
wstaje sala gimnastyczna, a nowe sale lekcyjne pozwolą 
prowadzić zajęcia na jedną zmianę oraz przenieść od-
działy przedszkolne z ul. Konwaliowej. Jak dotąd mocno 
poszły naprzód prace przy rozbudowie szkoły; wakacje 
pozwolą skupić się też na sukcesywnej modernizacji ist-
niejącego budynku. Listę naszych większych aktualnych 

inwestycji dopełnia oczywiście naj-
większy w historii miasta remont linii 
tramwajowej oraz powstająca Prome-
nada Śródmiejska – tam z kolei widać 
już wyraźnie ,,zielony pierścień”, jeden 
z centralnych elementów zaplanowa-
nych w przestrzeni Promenady. 

Co oczywiste, z tego rodzaju du-
żymi i wielkimi zadaniami wiążą się 
pewne utrudnienia – choćby drogowe. 
Dotyczy to np. rozbudowywanej kosz-

tem 22,5 mln zł ulicy Korfantego, która powinna być 
gotowa już we wrześniu tego roku.

Warto jednak, abyśmy te przejściowe uciążliwości 
przetrwali, choć jak wiadomo życie miasta nie znosi 
próżni…. Przed nami przecież największe wyzwania 
drogowe, czyli rozbudowa DK-46 oraz przebudowa 
DK-1. 

Póki co życzę Państwu jak najwięcej letniego, bez-
troskiego odpoczynku, a także zachęcam do korzysta-
nia z miejskiej, wakacyjnej oferty, zarówno tej kultural-
nej, jak i rekreacyjnej…

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

zachęcam do korzystania 
z miejskiej, 

wakacyjnej oferty, 
zarówno tej kulturalnej, 

jak i rekreacyjnej…



  Organizatorem konkursów skierowanych do lo-
katorów mieszkań komunalnych i członków wspólnot 
mieszkaniowych jest Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS”. Miejska spółka była także organizatorem 
finałowej uroczystości.

Tak jak w latach ubiegłych zadaniem uczestników 
konkursów było napisanie krótkiego tekstu w dowol-
nej formie na zadany temat. Tym razem motywem 
przewodnim konkursów była rodzina. Temat koja-
rzący się z tym, co ludziom najbliższe, odnoszący się 
więc pośrednio także do miejsca zamieszkania, osie-
dla, dzielnicy, miasta…  Autorzy nadesłanych prac 
(było ich łącznie blisko 120) podeszli do rodzinnego 
tematu w różny sposób: wracali do wspomnień, opi-
sywali swoich najbliższych, pisali o swoich uczuciach 
i relacjach z rodziną, przywoływali rodzinne anegdoty. 
Tłem dla tych opowieści była Częstochowa – zarówno 
ta sprzed jakiegoś czasu, jak i miasto, w którym obec-
nie żyjemy.

- Wszyscy tworzymy lokalną miejską wspólnotę 
i wszyscy powinniśmy się czuć tu dobrze, jak we wła-
snym, wspólnym domu, który rzeczywiście jest naszą 
wspólną sprawą. To jest możliwe nie tylko dzięki wy-
siłkom miasta czy np. takiej spółki jak ZGM, ale dzięki 
Wam wszystkim – mówił w czasie spotkania prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podzięko-
wania za udział, a gratulacje i nagrody (sprzęt AGD) 
odebrali autorzy najwyżej ocenionych przez jury prac. 
Wyróżnienia przyznano łącznie 20 osobom (po 10 
w każdej kategorii), a główne nagrody trafiły do 6 osób 
(po 3 w konkursie).

W konkursie „Rzetelny Lokator” laureatami zosta-
li: Magdalena Pietrasiak (I nagroda), Witold Klucz-
niak (II) i Marcin Leśniak (III), natomiast w konkursie 
„Wspólny dom, wspólna sprawa”: Bogumiła Pytlas (I), 
Szymon Sikorski (II) i Sławomir Pytlas (III).     

Uroczystość w Filharmonii wokalnie uświetniły ak-
torki częstochowskiego Teatru Iwona Chołuj i Marta 
Honzatko, a na finał – jako gwiazda wieczoru - wystą-
piła Halina Mlynkova z zespołem.

W Filharmonii Częstochowskiej odbył się finał konkursów 
„Rzetelny Lokator” i „Wspólny dom, wspólna sprawa”. 
Uczestnicy gali mieli okazję wysłuchać m.in. koncertu 
Haliny Mlynkovej.   
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Lokatorzy 
nagrodzeni 

W trosce o komfort najmłodszych pacjentów Dy-
rekcja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Często-
chowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzi-
ców przebywających na oddziale pediatrii,  z dniem 
01.05.2019r. zniosła opłaty za pobyt matki z dzieckiem 
w Oddziale.  

Dla dzieci przebywających w Szpitalu troska i obec-
ność rodziców bądź opiekunów jest niezwykle ważna, 

jednakże chcąc zapewnić odpowiedni komfort poby-
tu rodziców z myślą o nich oddział został doposażony 
w niezbędne leżanki. 

Ponadto uprzejmie informujemy, że Miejski Szpital 
Zespolony otrzymał z Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy sprzęt ratujący zdrowie i życie małych pacjen-
tów, który podniesie jakość świadczonych na Oddziale 
usług medycznych i poszerzy ich zakres. 

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie od 1 maja 2019r. zniósł opłaty 
dla rodziców za przebywanie z dzieckiem na Oddziale Pediatrii.
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                                O mieście 
podczas „Smart City”

Już po raz piąty w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa 
z cyklu „Smart City”. Tym razem jej uczestnicy rozmawiali o roli zarządcy 

zasobu komunalnego w kształtowaniu koncepcji Smart City.

Konferencje „Smart City” to cykliczne spotkania na-
ukowców i praktyków, których celem jest wypracowanie 
nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w koncepcję 
Smart City, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych 
praktyk zasobu komunalnego, nowoczesnych tendencji 

w architekturze 
i różnych spo-
sobów kształto-
wania przestrze-
ni publicznych. 
W każdym ze 
spotkań biorą 
udział naukowcy 
z wielu uczelni 
w Polsce, zarząd-
cy nieruchomo-
ści, budowlańcy 
oraz przedstawi-

ciele sektora finansowego. W dniach 27-29 maja w auli 
WZ2 Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej przy Al. Armii Krajowej 19 odbyła się piąta odsło-
na „Smart City”. Honorowym uczestnikiem konferencji 
był prof. dr hab. Marek Bryx -  wybitny specjalista, pro-
fesor w Szkole Głównej Handlowej, były wiceminister 
infrastruktury, autor ponad 200 publikacji naukowych 
poświęconych rynkowi nieruchomości i polityce miesz-
kaniowej. W gronie prelegentów znaleźli się również: 
dr Aleksandra Jadach-Sepioło, prof. dr hab. inż. Ar-
nold Pabian, prof. PCZ dr hab. inż. Joanna Nowakow-
ska-Grunt, dr Alina Muzioł-Węcławowicz, prof. PCZ 
dr hab. Dorota Jelonek i prof. dr hab. inż. Małgorzata 
Klimek. Tematów do dyskusji 
nie brakowało. Uczestnicy kon-
ferencji dowiedzieli się, jak m.in. 
mogą przebiegać niewielkie, od-
dolne zmiany przestrzeni osie-
dla – czyli tzw. mikroplanowanie 

z udziałem mieszkańców. Innym tematem był gdański 
model rozwiązywania problemów podwórzy komu-
nalnych przyległych do budynków wspólnot miesz-

kaniowych. Zaprezento-
wane zostały innowacje 
w zakresie windykacji 
wierzytelności wynika-
jących z użytkowania lo-
kali komunalnych oraz 
pomysły na efektywną 
komunikację z mieszkań-
cami. Uczestnicy konfe-
rencji porozmawiali rów-
nież o zrównoważonym 
rozwoju zasobu miesz-
kaniowego, współpracy 
podmiotu zarządzającego 

z organizacjami pozarządowymi, a także o kształtowa-
niu pozytywnego wizerunku podmiotu zarządzającego 
zasobem mieszkaniowym.
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„Bezpieczna Częstochowa” 
po raz drugi 
Projekt „Bezpieczna Częstochowa 2019” nabiera tempa.  29 maja w auli Wydziału Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej odbyły się warsztaty dla młodzieży połączone z wykładami. 
Cel - przeciwdziałanie hejtowi w sieci. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się  marszem 
młodzieży przeciwko mowie nienawiści w sieci, a w finale - koncertem rapera B.R.O. 
na terenie krytego lodowiska MOSiR przy ulicy Boya-Żeleńskiego. 

„Bezpieczna Częstochowa” to wspólny projekt m.in. Młodzieżowej 
Rady Miasta, Urzędu Miasta Częstochowy, Politechniki Częstochow-
skiej - Wydziału Zarządzania i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i In-
formatyki, Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Fundacji Da-

jemy Dzieciom Siłę, Fundacji 
Dla Rozwoju, Stowarzyszenia 
Aktywna Częstochowa, Prze-
wodniczącego Komisji Edukacji 
Rady Miasta Czę-
stochowy oraz Za-
kładu Gospodarki 
Mieszkaniowej 
„TBS” w Często-
chowie. Projekt 
ma przede wszyst-

kim propagować bezpieczne zachowania wśród dzieci, 
młodzieży i seniorów. W tym roku organizatorzy przy-
gotowali aż cztery dni konferencji. 2 kwietnia w auli Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki 
Częstochowskiej spotkali się informatycy jednostek miejskich, szkół 
i spółek, by porozmawiać o wybranych zagrożeniach dla popularnych 
systemów operacyjnych i urządzeń oraz o tym, jak rozmawiać z dzieć-
mi o cyberzagrożeniach, by słuchały i wyciągały wnioski. Dwa dni 
później, w laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informa-
tyki Politechniki Częstochowskiej, spotkali się podopieczni Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam” w wieku 10-16 lat. Z myślą o nich pracow-
nicy naukowi Politechniki Częstochowskiej przygotowali warsztaty 
„Bezpieczeństwo w chmurze. Teoria w połączeniu  z prak-
tyką”. 29 maja w auli Wydziału Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej odbyło się długo oczekiwane spotkanie 
dla młodzieży częstochowskich szkół. Kilkaset osób wzię-
ło udział w warsztatach „Razem przeciwko hejtowi w sie-
ci, czyli jak reagować na przemoc online” przygotowanych 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Oprócz tego na 
młodych czekały inne wykłady:  „Mózg i sieć – dlaczego 
tak łatwo wchodzimy w konflikty?” (dr Sebastian Sko-
lik i dr Tomasz Turek, Wydział Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej), „Hejt, mówię stop! Odpowiedzialność 
karna za mowę nienawiści w Internecie” (Marek Kopiec 
- Detektyw Zespołu dw. z Cyberprzestępczością Wydzia-

łu dw. z Prze-
s t ę p c z o ś c i ą 
Gospodarczą  Komen-
dy Miejskiej Policji 
w Częstochowie) oraz  
„Bezpieczni w Strefie 
Empatii” (Agata Wier-
ny, Pełnomocniczka 
Prezydenta Miasta 
Częstochowy do spraw 



równych szans). Wykłady zakończył wspólny marsz młodzieży prze-
ciwko hejtowi w sieci. Wyruszył on spod klubu Politechnik i prze-
szedł ulicami Częstochowy aż na Plac Biegańskiego. Potem młodzież 
udała się jeszcze na teren obiektu krytego lodowiska przy ul. Boya- 
Żeleńskiego w Częstochowie, gdzie wysłuchała koncertu B.R.O. 
i MIXERA przeciwko przemocy, hejtowi i mowie nienawiści.

Marsz ruszył w samo południe z pl. Daszyńskie-
go i przeszedł przez Aleje. Jak zawsze chodziło w nim 
o wsparcie osób dotkniętych chorobą nowotworową 
oraz uświadomienie wszystkim pozostałym roli pro-
filaktyki we wczesnym wykrywaniu raka. Z różowymi 
transparentami i balonami oraz wpiętymi różowymi 
wstążkami maszerowały nie tylko członkinie Stowa-
rzyszenia ,,Częstochowskie Amazonki”, ale i młodzież 
szkolna, przedstawicielki i przedstawiciele służby 
zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Marsz zakończył się na pl. Biegańskiego pod sceną, 
na której do regularnych badań profilaktycznych za-
chęcali m.in. lekarze, przedstawiciele samorządu oraz 
kobiety z doświadczeniem choroby. Na ,,Bieganie” or-
ganizatorki stworzyły też ,,profilaktyczne miasteczko” 

– można tam było zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom 
cukru, wykonać mammografię czy cytologię, skorzy-
stać z fachowych konsultacji. W Ratuszu odbyła się 
z kolei konferencja o zdrowiu z udziałem lekarzy-spe-
cjalistów.
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BĄDŹ ZDROWA MAMO!
Pod hasłem ,,Bądź zdrowa mamo” 23 maja – mimo niepogody – przez centrum miasta przeszedł 

Marsz Różowej Wstążki. Na ,,Bieganie” i podczas konferencji w Ratuszu 
,,Częstochowskie Amazonki” zachęcały do regularnych badań profilaktycznych.  

materiały prasowe Urzędu Miasta Częstochowy 
zdjęcia: Anna Bus
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Oszuści wymyślają różne metody aby wejść do domów 
starszych osób. Często wykorzystują dobre serce i zaufanie se-
niorów. Tak też to miało miejsce w Blachowni, gdzie do miesz-
kania 78-latki przyszedł mężczyzna podający się za pracowni-
ka ZUS, który przyniósł pieniądze za niewypłacone odsetki. 
W rękach trzymał kopertę z pieniędzmi z napisem ZUS. Po-
prosił lokatorkę o ich rozmienienie. Kobieta przyniosła swoje 
pieniądze znajdujące się w kopercie i zostawiła je na kanapie. 
W tym momencie oszust poprosił o szklankę wody, a wycho-
dząc z mieszkania zabrał ze sobą 1300 zł.

Podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Nowa 
Wieś. Tym razem wnuczek 87-latki miał spowodować wypa-
dek. Fałszywy policjant wytłumaczył seniorce, że jako spraw-
ca zdarzenia drogowego jej wnuczek musi zapłacić pieniądze. 
Starsza kobieta przekazała oszustom 25 tys. zł, a kiedy skon-
taktowała się z prawdziwymi krewnymi wyszło na jaw, że zo-
stała perfidnie oszukana.

Apelujemy do mieszkańców o rozwagę i czujność. Radzi-
my, aby zawsze kierować się zasadą ograniczonego zachowa-
nia. 

Sezon motocyklowy na drogach Częstochowy i powia-
tu rozpoczął się w tym roku od 3 wypadków śmiertelnych 
z udziałem motocyklistów. Mając na uwagę poprawę bez-
pieczeństwa miłośników jednośladów, częstochowska dro-
gówka zorganizowała event „MotoAsy”, w którym każdy 
z uczestników mógł nabrać doświadczenia w manewrowa-
niu motocyklem między pachołkami oraz zweryfikować 
swoje umiejętności panowania nad jednośladem. Pomimo 
niekorzystnej aury pogodowej, w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego spotkało się wielu miłośników jedno-
śladów, którzy pod bacznym policjantów pokonywali prze-
szkody na placu manewrowym. Na zakończenie wszyscy 

mogli wziąć udział w konkursie, w którym do zdobycia 
były 24 punkty za płynną jazdę. Umiejętności praktyczne 
dopełniła wiedza teoretyczna - uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na 20 pytań z zakresu ruchu drogowego i pierw-
szej pomocy. Podczas eventu odbywało się też szkolenie 
praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Najlepsi otrzymali nagrody, które wręczyła 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstocho-
wie nadkom. Grażyna Dudek wraz z zastępcą naczelnika 
częstochowskiej drogówki asp. szt. Tomaszem Gromkiem 
i zastępcą dyrektora WORD Małgorzatą Soją. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali również szelki odblaskowe.

mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mie-
niu z częstochowskiej komendy prowadzili sprawę kra-
dzieży pieniędzy z elektronicznej rozmieniarki na jednej 
z samoobsługowych myjni w Częstochowie, do której 
doszło w marcu br. Złodzieje ukradli wtedy prawie 2 tys. 
zł. Na początku maja br. mundurowi zatrzymali spraw-
ców na gorącym uczynku, gdy okradali oni kolejną w tym 
dniu myjnię. Zatrzymani to para z Pyskowic oraz 36-latek 

z Kędzierzyna -Koźla. Jak ustalili policjanci, podejrzani 
wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim przełamaniu 
zabezpieczeń, ukradli łącznie kilka tysięcy złotych. Spraw-
cy usłyszeli już zarzuty. Decyzją prokuratora, zostali oni 
objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 10 lat więzienia. 
Ponadto jeden ze sprawców kierował pojazdem pomimo 
wydanych dwóch zakazów sądowych. Grozi mu dodatko-
wo kara do 5 lat więzienia. 

Okradali elektroniczne 
rozmieniarki pieniędzy. 
Wpadli na gorącym uczynku w Częstochowie

Policjanci z częstochowskiej drogówki szkolili motocyklistów

Przestępcy działający metodą 
„na wnuczka” czy „na poli-
cjanta” wciąż oszukują
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Kawiarenka dla Seniora
Ruszyła dwunasta „Kawiarenka dla seniora”, umożliwiająca osobom powyżej 60. roku życia 
zakup kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę. W tym roku w akcji bierze udział 17 lokali 

gastronomicznych. Całość potrwa do grudnia.

Inauguracja tegorocznej „Kawiarenki” odbyła się 30 
maja w restauracji „Złoty Garniec”. Organizowana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej akcja służy inte-
gracji środowiska seniorów oraz aktywizacji i wsparciu 
dojrzałych mieszkańców miasta. To także przykład zaan-
gażowania lokalnych przedsiębiorców w życie społeczne 
oraz okazja do międzypokoleniowego dialogu. Reprezen-
tanci lokali gastronomicznych, które przystąpiły do akcji, 
otrzymują wyróżnienia „Miejsce przyjazne seniorom”, 
poświadczające udział w akcji.

- Z roku na rok do akcji chce dołączać coraz więcej re-
stauracji, kawiarni i pubów. Rośnie również liczba senio-
rów, którzy korzystają ze specjalnych kuponów. To wszystko 
dowodzi, że to przedsięwzięcie jest potrzebne i doskonale 
spełnia swoją rolę – mówił podczas inauguracji tegorocz-
nej „Kawiarenki” prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak co roku, z możliwości zakupu kawy i herbaty za 
złotówkę mogą skorzystać wszyscy częstochowianie, któ-
rzy ukończyli 60. rok życia. Wystarczy, że odbiorą kawia-
renkowy kupon, który będzie dostępny w wyznaczonych 
punktach w określone dni. Uczestnicy nie muszą speł-
niać żadnych wymagań dochodowych ani formalnych – 
jedynym kryterium jest wiek.

Kupony wydawane są w każdym tygodniu – 
przez cały okres trwania akcji:

•    w każdy wtorek - w godz. 10.30-12.30 - w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. POW 2

•    w każdą środę  - w godz. 10.00-11.00 - w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Nie-
podległości 20/22

•     w każdy czwartek  - w godz. 9.30-11.30 
- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Kilińskiego 13.

Częstochowski MOPS koordynuje działania związa-
ne z przygotowaniem i samą realizacją „Kawiarenki” Te-
goroczna edycja  rozpoczęła się 4 czerwca i potrwa do 
grudnia.

W roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym, do akcji 
dołączyło 17 restauratorów, właścicieli klubów, restaura-
cji i kawiarni.

Lista lokali gastronomicznych 
- „Kawiarenka dla seniora 2019”
•	 Restauracja TORRA, ul. Racławicka 2,
•	 Klub „Jazz Club Five O’Clock”, ul. Wilsona 16,
•	 Restauracja TOPOLLINO, al. NMP 67,
•	 Restauracja POP-ART, Skwer Solidarności,
•	 Kawiarnia CAFE BELG, al. NMP 32,
•	 Kawiarnia CAFFE DEL CORSO, al. NMP 53,
•	 Kawiarnia NADO CAFE, al. NMP 59,
•	 Gospoda Rybna, ul. Focha 16,
•	 Gospoda ZŁOTY GARNIEC , ul. Iglasta 8,

• Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE , 
ul. Wały Dwernickiego 11 pawilon 7,

•	 Kawiarnia „CAFE 29” , al. NMP 29,
•	 Klubokawiarnia „ALTERNATYWA 21”, 

ul. Mielczarskiego 20,
•	 Restauracja A NÓŻ WIDELEC, 

ul. Racławicka 18,
•	 Restauracja POD RATUSZEM, al. NMP 45,
•	 Restauracja KARMA, ul. Szymanowskiego 1.
nowe lokale, które dołączyły w tym roku:
•	 Restauracja BUŁA Z JAJEM, 

ul. Jerzego Waszyngtona 18 lok. 2 i 17,
•	 Kawiarnia DWA KOTY CAFE, al. NMP 43.



 
 

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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Studenci Politechniki Częstochowskiej 
zdobyli w 2018 roku pierwsze miejsce 

na zawodach łazików marsjańskich w USA


