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Samorządy w ramach swoich 
możliwości starają się zaspokajać 
potrzeby mieszkaniowe budując 
bloki komunalne. Teraz – po dłuż-
szej przerwie – mogą też przejmować 
inicjatywę w budownictwie czynszo-
wym. Właśnie to robimy w Często-
chowie. Przy niedawno odnowionej 
ulicy Łódzkiej, po załatwieniu spraw 
własnościowych, stworzyliśmy dużą 
działkę z myślą o nowoczesnym, 

ładnym osiedlu. Miasto zamierza przekazać ją Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, a on zaprojektuje i wybu-
duje tam – według wstępnego projektu – 13 bloków czynszo-
wych z placami zabaw, dużą ilością zieleni i podziemnymi 
parkingami. Łącznie ma tam powstać ok. 
350 mieszkań. Nowe osiedle na Parkitce 
mogłoby stać się naszą wizytówką budow-
nictwa społecznego. Bo nie brakowałoby 
tam też ekologicznych elementów w duchu 
,,smart city” – urządzeń do odzyskiwania 
deszczówki, pomp ciepła czy fotowolta-
iki. ZGM stara się być na bieżąco z takimi 
,,inteligentnymi” rozwiązaniami. Przede 
wszystkim miasto i miejska spółka chcą 
wychodzić naprzeciw osobom czekającym 
na mieszkania. Niespełna rok temu miałem 
przyjemność przekazywać klucze pierwszym lokatorkom 
i lokatorom bloku komunalnego u zbiegu ulic Sobieskiego, 
Pułaskiego i Focha – także osobom z niepełnosprawnościami. 
W całym budynku jest 65 mieszkań. Wcześniej oddaliśmy 
do użytku nowy blok komunalny z 32 mieszkaniami przy ul. 
Pułaskiego, a w zaadaptowanym budynku przy ul. Kiedrzyń-
skiej – powstało 12 takich mieszkań. Z kolei przed dwoma laty 
ZGM TBS udostępnił 24 mieszkania w nowym bloku czynszo-
wym w formule TBS. Przedsięwzięcie przy ul. Łódzkiej mia-
łoby jednak dużo większy rozmach niż to, co zbudowaliśmy 
dotychczas. Oczywiście ZGM musi najpierw dopiąć sprawy 
finansowe, organizacyjne, projektowe – liczę jednak na to, że 
to osiedle, krok po kroku, pojawi się na mapie Częstochowy…

Tymczasem mamy już lato. Przez sporą część roku szkol-
nego nasze dzieciaki próbowały poradzić sobie ze zdalną 
nauką, a sanitarne obostrzenia oznaczały dla nich ,,szlaban” 
np. na wychodzenie z domu. Przełożyło się to też na codzien-
ność ich rodziców. Jeśli dołożymy do tego wpływ koronawi-
rusa na sytuację finansową i zawodową wielu ludzi – a więc 
też ich kondycję psychiczną – to mamy listę nowych wyzwań 
i trudności. Dlatego przyjrzeliśmy się bieżącym miejskim pro-
gramom i projektom, pod kątem lepszego dopasowania ich do 
potrzeb, które pojawiły się w tym trudnym roku. Koordynator 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi Dariusz 
Kapinos podsunął pomysł na letnią akcję dla całych rodzin. 
Pod hasłem ,,Rodzinne relacje na wakacje” odbędą się więc 
półkolonie dla ponad pół tysiąca dzieci, a ich rodzice lub opie-
kunowie skorzystają z porad, konsultacji i zajęć, które pomogą 

im lepiej radzić sobie z niełatwą codzien-
nością roku pandemii, trudnościami 
w relacjach rodzinnych czy zawodowych. 
Sfinansujemy to w większości z oszczędno-
ści, które pojawiły się z powodu koronawi-
rusa w ramach jednego z unijnych projek-
tów społecznych…

Życzę wszystkim – mimo epidemii 
– udanego lata. Korzystajmy z ruchu na 
powietrzu, ale nie zapominajmy o ostroż-
ności – w interesie swoim i innych. Wirus 
jeszcze nie odpuszcza, ale Częstochowa 

– z małą liczbą zachorowań – jak dotąd nieźle mu się opiera. 
Zawdzięczamy to także własnej przezorności i odpowiedzial-
ności. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby tak pozostało. 
A wtedy także to tegoroczne lato będziemy dobrze wspominać.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Życzę wszystkim
udanego lata.



2

W planach nowy 
kompleks mieszkalny

800 lat dziejów pisanych 
Częstochowy

2 czerwca przedstawiciele spółki ZGM „TBS” spotkali się z prezydentem 
miasta i architektem w sprawie koncepcji zagospodarowania działek 
i budowy kilkuset mieszkań na Parkitce.

W 1220 roku, w dokumencie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, po raz pierwszy odnotowana 
została nazwa miejscowa „Częstochowa”. W roku jubileuszowym miasto zaprasza na specjalnie 
przygotowaną stronę internetową, gdzie na osi czasu znajdziemy najważniejsze wydarzenia 
z życia miasta.

Miasto planuje przekazać Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. działki przy ul. Łódz-
kiej, na których spółka zaprojektuje i wybuduje bloki. 
W sumie miałoby się w nich znaleźć ok. 350 mieszkań 
czynszowych.

Częstochowianki i częstochowianie są zainteresowani 
mieszkaniami tego typu. Wszystkie realizowane dotych-
czas przez spółkę inwestycje znajdują od razu  najemców.

- Przez kilka lat porządkowaliśmy pod względem wła-
snościowym ten teren na Parkitce, tak by powstała duża 
działka na której można by zaprojektować atrakcyjne, 
zielone i przyjazne dla mieszkańców osiedle – powiedział 
podczas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – 
Nie ma wątpliwości, że w Częstochowie potrzebne są nowe 
mieszkania.

Wstępną koncepcję architektoniczną zabudowy wie-
lorodzinnej przedstawiła architekt Joanna Zębik.

- Chcielibyśmy, by była to wizytówka Częstochowy – 
mówił prezes ZGM „TBS” Paweł Konieczny. - Chcieliby-
śmy zastosować tam nowoczesne, ekologiczne rozwiązania 
takie jak pompy ciepła, fotowoltaikę, odzyskiwanie wody 
deszczowej.

Ze wstępnej koncepcji wynika, że na tym terenie 
mogłoby powstać 13 czterokondygnacyjnych budynków 
wielorodzinnych, z podziemnymi parkingami, placami 
zabaw i dużą ilością zieleni.  

Koncepcja jest zgodna z obowiązującym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
położonego w dzielnicy Parkitka w rejonie ulic Poleskiej, 
Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.

Osiemsetna rocznica pierwszej pisemnej wzmianki 
o Częstochowie jest powodem do dumy, świadectwem, 
że nasze miasto ma bogatą historię sięgającą aż 8 wieków 
wstecz i okazją, by przypomnieć dzieje miasta.

Wszystkich zainteresowanych wielkim jubileuszem 
miasto chce zaprosić do odbycia krótkiej podróży 
w czasie. To zadanie niełatwe, zważywszy na sytuację 
związaną ze stanem epidemii oraz ogrom i szczegóło-
wość informacji historycznych.

Żeby nikogo nie wyciągać z domu, miasto posta-
nowiło oprzeć się na możliwości, jakie daje sieć i stwo-
rzyło nową stronę internetową www.800.czestochowa.pl 
opartą o oś czasu, która prezentuje wybrane wydarzenia 
z życia Częstochowy.

Miasto zaczyna od zaproponowania stu dat, których 
waga czasem jest nieporównywalna, ale zdecydowano 
na takie zestawienie, by pokazać różne oblicza naszego 
miasta. Dzięki współpracy z Muzeum Częstochowskim 
i częstochowskim oddziałem Archiwum Państwowego 
zakres tematyczny będzie się powiększał. W jubileuszo-
wym roku miasto będzie stale wzbogacać prezentowane 
treści, dzięki czemu będzie można do nich wracać.

Zachęcamy do zgłaszania ważnych wydarzeń, które 
według mieszkanek i mieszkańców powinny znaleźć 
się na stronie dedykowanej jubileuszowi 800 lat dziejów 
pisanych miasta.
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Jak nie używać 
smartfona

Centrum miasta, przejście dla pieszych, leżący na pasach 
chłopiec – tuż obok niego samochód, a wokół tłum gapiów. 

Choć wyglądało to przerażająco, w rzeczywistości było 
w pełni kontrolowaną i służącą poprawie bezpieczeństwa 

akcją, realizowaną wspólnie 
przez częstochowską policję i ZGM.

Przechodniów, którzy w czerwcowe przedpołudnie pojawili 
się w okolicy przejścia dla pieszych obok ławeczki Haliny Poświa-
towskiej, zmroził widok, który wyraźnie sugerował, że chwilę 
wcześniej musiało dojść do potrącenia dziecka przez samochód 
osobowy. Ktoś z tłumu pytał czy chłopiec żyje, kto inny zaczął 
lamentować, pozostali patrzyli z niedowierzaniem. Po chwili poja-
wili się policjanci na motocyklach, którzy szybko przystąpili do 
akcji ratowania potrąconego. Całość z pozoru wyglądała przeraża-
jąco, ale na szczęście przerażająca nie była. Wszystko, co wydarzyło 
się na przejściu przez aleję NMP to część wspólnej akcji Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej i policji, wpisującej się w kampanię 
Bezpieczna Częstochowa. W ramach jej realizacji powstał fi lm, 
będący przestrogą przed używaniem telefonu komórkowego, 
zarówno podczas przechodzenia przez pasy, jak i jazdy samocho-
dem. Materiał został wypromowany wśród mieszkańców miasta. 
„Potrącony” chłopiec wyszedł ze „zdarzenia” bez ani jednej rysy. 
Po zakończeniu akcji robił sobie zdjęcia z policjantami.
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Absolutorium 
i wotum zaufania 
dla prezydenta Częstochowy
Rada Miasta Częstochowy po debacie nad raportem o stanie miasta za ubiegły rok udzieliła 
prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania. Przyjęła także sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. i udzieliła prezydentowi 
absolutorium.

Nowelizacja ustawy o samorządzie wprowadziła 
wotum zaufania dla prezydenta miasta – poprzedza ja 
prezentacja raportu o stanie gminy za poprzedni rok, 
a potem dyskusja wokół niego. Później Rada głosuje 
nad udzieleniem (bądź nieudzieleniem) wotum zaufania 
władzy wykonawczej, czyli - w przypadku Częstochowy 
– prezydentowi miasta.

Za udzieleniem wotum prezydentowi Krzysztofowi 
Matyjaszczykowi zagłosowało 18 radnych, przy sprzeci-
wie 10. Tak samo zagłosowano w sprawie absolutorium 
po prezentacji i dyskusji nad sprawozdaniem finanso-
wym i budżetowym za 2019 r.

Pozytywną opinię dotyczącą prawidłowości wykona-
nia budżetu za 2019 rok wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa (RIO), biegły rewident oraz Komisja Rewi-
zyjna Rady Miasta.

Wiarygodność finansową miasta Częstochowy oraz 
racjonalną politykę finansową prowadzoną przez władze 
samorządowe potwierdza też niedawna analiza między-
narodowej agencji Fitch Ratings. Mimo zauważalnych 
zewnętrznych zagrożeń dla finansów miasta utrzymała 
ona międzynarodowy rating Miasta Częstochowy na 
poziomie BBB+ oraz krajowy na poziomie AA - z per-
spektywą stabilną.

Eksperci Fitch są zdania, że Częstochowa utrzyma 
wskaźniki zadłużenia zgodne z jej obecnymi  ratingami, 
pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospo-
darczej wywołanego pandemią oraz decyzjami władz 
centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT

i podwyżek płac nauczycieli (które niekorzystnie 
wpłyną na wyniki finansowe Miasta w 2020 r.). Fitch 
ocenia bowiem, że miasto od lat stara się utrzymywać 
wzrost wydatków operacyjnych pod ścisłą kontrolą.
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     Miasto musi pokrywać 
straty szpitala i pogotowia

Zgodnie z prawem szpital i pogoto-
wie powinny fi nansować swoją działal-
ność leczniczą i ratunkową w ramach 
kontraktów zawieranych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Zadaniem samo-
rządu może być zakup sprzętu, dofi -
nansowanie remontów i modernizacji 
oddziałów szpitalnych, ewentualnie 
prowadzenie programów profi laktyczno
-zdrowotnych realizowanych przez miej-
skie jednostki służby zdrowia.

Tymczasem Częstochowa, podobnie 
jak inne miasta, musi rokrocznie coraz 
więcej dokładać do służby zdrowia, ponieważ sukce-
sywnie zwiększa się różnica pomiędzy kosztami funk-
cjonowania placówek a wysokością kontraktu z NFZ. 
Wynika ona m.in. z tego, że te kontrakty nie uwzględ-
niają wszystkich skutków regulacji płacowych w służbie 
zdrowia. Efektem jest ujemny roczny wynik fi nansowy, 
który miasto musi pokrywać, żeby szpital i pogotowie 
mogły dalej normalnie funkcjonować.

O zatwierdzeniu sprawozdania fi nansowego oraz 
pokryciu ujemnego wyniku fi nansowego za ubiegły rok 
SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 
Rada Miasta zdecydowała na ostatniej czerwcowej sesji. 
Rachunek zysków i strat Pogotowia za 2019 r. zamknął 
się stratą ponad 2,8 mln zł, przy czym kwotę blisko 
950 tys. zł (będącą równowartością kosztów amortyza-
cji), pozostawiono do rozliczenia w latach następnych, 
a blisko 1,9 mln zł będzie do pokrycia z budżetu miasta.    

Częstochowa musi też sukcesywnie pokrywać straty 
roczne Miejskiego Szpitala Zespolonego.

W obecnym roku, najpierw w końcu stycznia miasto 
przekazało 4,2 mln zł - jeszcze tytułem straty Szpitala 
za 2018 r.  Następnie – w kolejnych transzach – po 

decyzjach o zmianach w budżecie – fi nansuje stratę 
ubiegłoroczną, którą samorząd zmuszony jest pokryć 
w wysokości ponad 10,2 mln zł. Większość środków już 
do Szpitala trafi ło, całość tej kwoty miasto ma przekazać 
do 20 lipca. 

Sytuacja w służbie zdrowia zaczyna więc przypo-
minać problemy samorządowej oświaty. W 2019 r. do 
zadań, które teoretycznie powinny być fi nansowane 
z rządowej subwencji, miasto musiało dołożyć z budżetu 
miasta aż 96 mln zł (w 2015 r. poziom dopłaty wynosił 
tylko 47 mln zł). W tym roku kwota ta może być jeszcze 
wyższa i sięgnąć nawet 120 mln zł.

Trzeba przy tym pamiętać, że realizacja samorządo-
wych zadań jest w tym roku jeszcze trudniejsza. Stan 
epidemii, skutkujący czasowym zamrożeniem gospo-
darki, powoduje znacznie mniejsze, niż zaplanowano, 
dochody miast i gmin, m.in. z tytułu udziału we wpły-
wach z podatku PIT. W kwietniu 2020 r. wpływy z tego 
tytułu były niższe niż w kwietniu ubiegłego roku o 13 
mln zł, w maju było wprawdzie lepiej, ale i tak tego-
roczny ubytek w tych dochodach w stosunku do upływu 
czasu (po 5 miesiącach roku) to obecnie ok. 22 mln zł.  

Samorząd Częstochowy pokryje 1,9 mln zł straty Stacji Pogotowia Ratunkowego za 2019 rok. 
Pokrycie straty Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2019 r. będzie kosztować łącznie 10,2 mln zł. 

Konieczność wspierania placówek służby zdrowia niedofinansowanych z NFZ, 
staje się coraz większym obciążeniem dla miejskiego budżetu.

ZDROWIE
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

Do zdarzenia doszło 8 czerwca br. w jednym z miesz-
kań w centrum miasta. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynikało, że w mieszkaniu, w którym sprawca przebywał 
ze swoją konkubiną, przebywały też jej 2 psy. W ponie-
działkowy wieczór właścicielkę psów obudziło skomlenie 
jednego z nich. Kobieta znalazła zakrwawionego pupila 
schowanego pod wanną w łazience. Gdy zobaczyła, co się 
stało, zawiadomiła policję. Mundurowi szybko ustalili, że 
sprawcą tego nieludzkiego czynu był konkubent zgłasza-
jącej. 58-latek nie przyznawał się do winy, twierdząc, że 
psa potrącił samochód. Policjanci nie uwierzyli jednak 
w jego wersję wydarzeń, a mężczyzna został zatrzymany. 
Jak się okazało, pies posiadał ranę kłutą klatki piersiowej 
i uszkodzenie opłucnej. Niezwłocznie trafił pod opiekę 
specjalistów, którzy udzielili mu niezbędnej pomocy. 
Decyzją sądu sprawca trafił do aresztu. Za znęcanie się 
nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi 
mu teraz do 5 lat więzienia.

Ponadto policjanci z  „jedynki”  wystąpili również 
do urzędu miasta o interwencyjne odebranie drugiego 
czworonoga, który pozostał w mieszkaniu. Obecnie psy 
przebywają w schronisku i tam pozostaną aż do sądo-
wego rozstrzygnięcia o ich dalszym losie.

„Bezpieczny Senior” to kampania, której celem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorów przed 
oszustami i złodziejami. Z tą myślą w Częstochowie 
powstały spoty profilaktyczne, które mają ustrzec tę 
grupę mieszkańców narażonych na oszustwa metodą 
„na wnuczka” czy „na policjanta”. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Komenda Miejska Policji w Czę-
stochowie przy współpracy z Zakładem Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie.

Przestępcy przez cały czas działają za pomocą róż-
norodnych metod, aby okraść starsze osoby. Dlatego 
od wczoraj w lokalnych stacjach radiowych emitowane 
są spoty reklamowe, które informują społeczeństwo jak 
zapobiegać takim oszustwom. Projekt zrealizowany został 
przy współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie w ramach programu „Bezpieczne 

miasto”. Patronat nad przedsięwzięcie objął Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dodatkowo plakaty i ulotki informacyjne, dzięki 
uprzejmości Tygodnika Katolickiego „Niedziela” trafią 
do wszystkich parafii na terenie naszego miasta i powiatu. 
Natomiast dzięki współpracy z lokalną prasą, znajdziemy 
artykuły poświęcone tej tematyce. Materiały te będą 
również wykorzystywane podczas codziennej służby 
dzielnicowych.

Dzięki współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, na książeczkach 
płatniczych zostanie umieszczona ulotka informacyjna, 
dzięki czemu dotarze ona do wielu mieszkańców.

Pamiętajmy, że podejrzewając próbę oszustwa, należy 
jak najszybciej skontaktować się z  najbliższą jednostką 
policji pod numerem telefonu 997 lub 112.

W Częstochowie ruszyła kampania 
„Bezpieczny Senior”

Areszt za znęcanie się nad psem 
ze szczególnym okrucieństwem
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Seniorzy / Czerwiec 2020
W czerwcu wznowiła działalność część częstochowskich placówek oferujących zajęcia 
dla Seniorek i Seniorów, zawieszonych przez kilka ostatnich tygodni z powodu epidemii 
koronawirusa. Spotkania odbywają się z pewnymi ograniczeniami, przestrzegane są reżimy 
sanitarne, ale dla uczestniczek i uczestników to i tak świetna wiadomość, 
po czasie koniecznej izolacji.

czytaj dalej strona 7
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

W czerwcu wznowiła działalność część częstochow-
skich placówek oferujących zajęcia dla Seniorek i Senio-
rów, zawieszonych przez kilka ostatnich tygodni z powodu 
epidemii koronawirusa. Spotkania odbywają się z pew-
nymi ograniczeniami, przestrzegane są reżimy sanitarne, 
ale dla uczestniczek i uczestników to i tak świetna wiado-
mość, po czasie koniecznej izolacji. 

Placówki zostały odpowiednio przygotowane, wdro-
żono też procedury zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
zasad bezpieczeństwa, które mają na celu przeciwdziała-
nie rozprzestrzenianiu  się zakażeń spowodowanych przez 
SARS-CoV-2. 

Wśród miejsc, które uruchomiły działalność jest 
m.in. Dzienny Dom Senior + przy ul. Marysia 93. Zaję-
cia odbywają się tam codziennie według harmonogramu. 
W ofercie Seniorki i Seniorzy znajdą.: zajęcia aktywności 
ruchowej, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia komputerowe, 
animacje i ćwiczenia pamięci, warsztaty terapii  grupowej 
i indywidualnej. W ramach promocji zdrowia fizycznego 
i psychicznego odbywają się codzienne spotkania z pielę-
gniarką i pracownikiem ds. promocji zdrowia, pod hasłem 
,,W zdrowym ciele zdrowy duch’. Organizowane są także 
zajęcia rekreacyjne i wypoczynkowe z  wykorzystaniem 
terenu przy placówce.  

Uczestnicy, by zachować zasady bezpieczeństwa i  
dystansu społecznego, korzystają także z komunikacji 
zdalnej: telefonów komórkowych, internetu oraz Face-
booka. Uruchomiono program „Seniorzy - Wirtualnie”. 
Celem przedsięwzięcia  jest  aktywizacja i wspieranie osób 
starszych w rozwoju osobistym i społecznym z pomocą 
nowych technologii i Internetu. Podczas zajęć online 
uczestnicy spotykają  się wirtu-
alnie z ciekawymi, często zna-
nymi, osobami, które są aktywne 
w życiu codziennym.  To także 

grupa dyskusyjna na Facebooku, która uczestniczy online 
w wirtualnych podróżach, wycieczkach pokazujących 
zabytki i kulturę z różnych regionów. Administrator strony 
internetowej  zaprasza  także do udziału w aktywnych for-
mach zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia fizycznego i psy-
chicznego oraz informuje o bieżących  wydarzeniach. 

Aby dołączyć do zajęć z cyklu „Seniorzy - Wirtualnie” 
należy wejść na stronę  www.tpdoo.org  oraz otworzyć 
w zakładkę Dzienny Dom Senior +. 

W czerwcu uruchomiono ponownie zajęcia także 
w drugim Dziennym Domu Senior+ działającym przy 
ul. Rapackiego 3/5 w Częstochowie. Prowadzone są 
w nim m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczne, relaksa-
cyjne, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia edukacyjne 
poprawiające pamięć i sprawność intelektualną, bibliotera-
pia. W ofercie są także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
w ramach których Seniorki i Seniorzy mogą brać udział 
w ćwiczeniach, marszach nordic-walking, czy masażach.

Działalność wznowił także Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Staszica 10, realizujący plan zajęć dla 
grupy podopiecznych, którzy powrócili do placówki. Zaję-
cia mają charakter aktywizujący, poprawiający sprawność 
ruchową i umysłową. 

Kontakt do placówek: 
•	 Dzienny	Dom	Senior	+
Prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Marysia 93 / Tel. 34 324 47 50 

•	 Dzienny	Dom	Senior+	
Prowadzony przez Caritas 
Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Rapackiego 3/5 / Tel. 34 368 05 82 

•	 Częstochowskie	Centrum	Aktywności	
Seniorów

Prowadzony przez Stowarzyszenie 
„Częstochowskie Amazonki” 
ul. Staszica 10 / Tel.  509 656 937 
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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
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