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Poprzedni rok – rok 
wybuchu pandemii – nie 
był w żadnym razie rokiem 
zastoju w miejskich inwe-
stycjach. Mimo epide-
micznych kłopotów było 
ich sporo. Zarówno tych 
dużych, jak i tych niewiel-
kich, ale na pewno oczeki-
wanych w poszczególnych 
dzielnicach i osiedlach. 
Pandemia nie ułatwiała 

pracy firmom-wykonawcom, powodując opóźnienia 
dostaw czy nieobecność pracowników. 
Tempo prac jednak generalnie udało 
się utrzymać. I dzięki temu Promenada 
Śródmiejska czy Park Wodny są już 
elementem krajobrazu naszego miasta 
(choć z Parku jeszcze nie możemy 
korzystać z powodu obecnych ograni-
czeń). Podobnie jak odmieniony Stary 
Rynek z balansującymi rzeźbami, gdzie 
do finiszu prac już niewiele brakuje...     

Niektóre zadania szły sprawnie – choćby te w szko-
łach. Puste sale i korytarze pozwoliły w dobrym tempie 
uporać się z pracami choćby w Szkole Podstawowej 
nr 54, IX LO czy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2, gdzie remonty bądź przebudowy przeszły sale gim-
nastyczne. Maluchy w przedszkolach nr 5 i 6 ogrzewa 
już wymieniona instalacja c.o., a młodzież z niepeł-
nosprawnościami w Zespole Szkół przy ul. Krótkiej 
może korzystać z nowej windy. Ruszyły prace, dzięki 
którym dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzice 
dostaną dopasowany do swoich potrzeb, odnowiony 
budynek przy ul. Jasnogórskiej. Szkole Podstawowej nr 
47 przy ul. Przestrzennej przybył nowy budynek z salą 
sportową. Przy VII LO powstało oświetlone boisko, 
na którym da się zagrać nie tylko w ,,siatkę” ale i np. 
w tenisa. Oby tylko ze swoich szkół uczniowie mogli 
już wkrótce normalnie korzystać. Jak już  mowa o inwe-
stycjach na rzecz sportu, nie sposób nie wspomnieć 
o pracach przy Centrum Piłki Nożnej, które pozwoli 
zespołowi ,,Rakowa” walczyć w Ekstraklasie ,,u siebie” 
już wiosną. Obok takich ,,łatwo widocznych” inwestycji 
– wśród których są też nowe, odnawiane i doposażane 

place zabaw i rekreacji – udało się też zrobić sporo 
z tego, co nie zwraca na co dzień uwagi, ale jest nie-
zbędne. Jak kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej, zbu-
dowane przez miasto w formule inicjatywy lokalnej. 

A co w obecnym roku? Nie wliczając budżetu oby-
watelskiego, inicjatywy lokalnej czy dużych inwesty-
cji miejskich spółek, w planie jest… niemal 60 zadań. 
Oprócz największych, najbardziej skomplikowanych 
– czyli startu rozbudowy DK-46 oraz przebudowy alei 
Wojska Polskiego (DK-1) – czeka nas w tym roku finał 
robót przy odwodnieniu dzielnicy Północ, rozpoczęcie 
budowy ul. Złotej czy budowa bloku komunalnego przy 

ul. Syrokomli. Wśród budynków, które 
przejdą termomodernizację, znowu 
będzie najwięcej przedszkoli i szkół 
– tak jest już od lat. Dzięki nowocze-
śniejszym parkomatom, które w tym 
roku zastąpią te już nieco wysłużone, 
łatwiej będzie nam płacić za postój 
w strefie płatnego parkowania. Jeśli nie 
wystąpią jakieś zupełnie niespodzie-
wane okoliczności, po zakończonym 
kompleksowym ,,liftingu” linii tram-

wajowej pomkną po niej nowe Twisty. Kontynuowany 
będzie oczywiście program budowy i przebudowy ulic 
oraz dróg lokalnych – oczywiście na miarę finansowych 
możliwości miasta. 

Czas pandemii to – niestety – jeszcze nie przeszłość. 
Mam jednak nadzieję, że w nadchodzących miesią-
cach życie w kraju nie będzie skupiać się wyłącznie 
na walce z epidemią, a Częstochowa będzie zmieniać 
się na korzyść i zgodnie z potrzebami nas wszystkich. 
Musimy myśleć o przyszłości po pandemii. Wtedy 
z wszystkiego, co uda się wybudować bądź poprawić, 
będzie można korzystać już bez sanitarnych ograni-
czeń, limitów, dystansu i dezynfekcji. Oby wkrótce stało 
się to możliwe.

 
Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

w planie 
jest… niemal 

60 zadań
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Miejskie lokale użytkowe 
z nowymi najemcami
W trzech lokalach użytkowych – na Rakowie i Starym Mieście 
– będą prowadzone usługi oraz działalność gastronomiczna.

W lokalu przy alei Pokoju 5 – o pow. 33,14 m² – znajdzie 
się pracownia protetyczna. Stawka za 1 m kw powierzchni 
użytkowej wyniesie 17 zł netto.

 
Gdyby jednak zwycięski oferent z jakichś względów nie 

podpisał umowy na wynajem tego lokalu, to zgodnie z regu-
laminem załączonym do zarządzenia prezydenta Często-
chowy z 16 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nie-
ruchomości, do zawarcia umowy najmu będzie kwalifikować 
się inny oferent spełniający zawarte tam kryteria. W takim 
przypadku w lokalu przy alei Pokoju 5 prowadzona będzie 
pracownia cukiernictwa artystycznego oraz sprzedaż akceso-
riów urodzinowych, a stawka za 1 m kw powierzchni użytko-
wej wyniesie 15 zł netto.  

 
Z kolei lokal o powierzchni 32,50 m kw przy alei Pokoju 2 

zostanie przeznaczony na działalność z zakresu gastronomii. 
Stawka za najem wyniesie 26 zł netto za 1 m kw powierzchni 
użytkowej.

 

Przy ul. Ogrodowej 15, w lokalu o powierzchni 34,34 m 
kw, powstanie natomiast salon barberski. Stawka za 1 m kw 
powierzchni użytkowej to 15,10 zł netto.  

 Nieograniczony przetarg pisemny na wynajmem lokali 
użytkowych i garaży odbył się 29 stycznia, a jego wyniki 
zatwierdzone przez prezydenta miasta 3 lutego. Wyłonieni 
oferenci mają siedem dni od dnia ogłoszenia wyników na 
zawarcie umowy najmu z Zakładem Gospodarki Mieszka-
niowej TBS Sp. z o. o. Częstochowa.         

 
W Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochow opu-

blikowany jest też wykaz lokali użytkowych i garaży dostęp-
nych w drodze negocjacji stawki czynszu. 

 
Bliższych informacji o lokalach – ich stanie technicznym 

i wyposażeniu –  udziela ZGM TBS Sp. z o. o.  
 
Z kolei informacji o warunkach przetargu i najmu lokali 

udziela Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych 
Urzędu Miasta pod nr tel. 34 370 75 19 lub adresem mejlo-
wym bglk@czestochowa.um.gov.pl
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Miasto podsumowało inwestycję związaną z budową trzech centrów przesiadkowych przy 
dworcach kolejowych. Kosztowała ona – wraz z częścią drogową - 69 mln zł, z czego 27 mln zł 

stanowiły środki w ramach projektu unijnego. 26 stycznia centrum przy ul. Piłsudskiego obok 
dworca Częstochowa Osobowa zaczęło obsługiwać linie komunikacji miejskiej i gminnej.    

Centra przesiadkowe 
oddane do użytku

- Centra przesiadkowe to jedna z inwesty-
cji w ramach programu Lepsza Komunikacja 
w Częstochowie, która będzie służyć zarówno 
mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym 
do nas do pracy, szkoły, na uczelnię, do urzę-
dów czy w różnych, innych celach – mówi pre-
zydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. - Mam 
nadzieję, że m.in. dzięki nim przekonamy wiele 
osób przyjezdnych, aby skorzystały z dostęp-
nych w mieście środków publicznej  komunikacji.   

Efektem inwestycji są 3 centra przy 3 dworcach kolejowych 
(Częstochowa Osobowa, Stradom, Raków) m.in. z 245 miejscami 
parkingowymi typu „park and ride”, 76 miejscami postojowymi, 
ok. 10 kilometrami nowych lub przebudowanych dróg rowero-
wych, 90 parkingami dla rowerów, 15 peronami dla komunikacji 
miejskiej, miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz postojami dla taksówek.

W ramach inwestycji przebudowano też spore odcinki dróg 
ulic Piłsudskiego, Pułaskiego oraz zmodernizowano układ dro-
gowy w okolicy dworca PKP na Rakowie. Wykonawcą inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska 
Mazowieckiego.  

Celem inwestycji była integracja wszystkich dostępnych 
w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indy-
widualnym i podniesienie jakości komunikacji publicznej, także 
przez wprowadzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej w 50 lokalizacjach na terenie miasta, w tym oczywiście 
na terenie centrów przy dworcach (SDIP był realizowany jako 
osobna inwestycja).

Prace przy budowie centrów zakończyły się pod koniec ubie-
głego roku. Obecnie - po uzyskaniu zgody na użytkowanie węzła 
przy Dworcu Częstochowa Osobowa, 26 stycznia  na ul. Piłsud-
skiego wróciły  autobusy komunikacji miejskiej i gminnej.

Inwestycja kosztowała miasto 69 mln zł, Częstochowa otrzy-
mała na nią dofi nansowanie unijne w kwocie 27 mln zł. W trakcie 
inwestycji niezbędne było m.in. uregulowanie kwestii właściciel-
skich z PKP. W trakcie spotkania podsumowującego inwestycję 
prezydent miasta dziękował wykonawcy inwestycji oraz władzom 
marszałkowskim za współpracę związaną ze współfi nansowa-

niem inwestycji w ramach środków UE z RPO Województwa 
Śląskiego. Podziękował także przedstawicielom zarządu i dyrekcji 
PKP, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie  niezbędnych 
zamian działek.

Ulica Piłsudskiego po przebudowie i budowie centrum prze-
siadkowego, ponownie stanie się  jednym z głównych węzłów 
komunikacji miejskiej dla MPK, GZK Rędziny i innych przewoź-
ników.

W dni powszednie do Częstochowy dojeżdża codziennie – do 
pracy, szkoły, na uczelnie, zakupy - ok 40 tysięcy osób – głównie 
mieszkańców naszego subregionu (ten szacunek bierze oczywi-
ście pod uwagę czasy „normalne”, bez obecnych epidemicznych 
ograniczeń). Centra przesiadkowe będą im służyć i powinny 
zachęcić, przynajmniej część z nich, do korzystania z komunikacji 
miejskiej w większym niż dotychczas stopniu.

Docelowa organizacja komunikacji miejskiej (m.in. po 
zakończeniu trwającej przebudowy linii tramwajowej) przewi-
duje wprowadzenie kolejnych linii MPK obsługujących centra, 
zwłaszcza w przypadku zwiększonego zainteresowania podróż-
nych. W planie jest wykorzystanie centrów przez 16 miejskich 
linii autobusowych, tramwaj oraz 3 linie GZK Rędziny. Z centrów 
będą też korzystać inni komercyjni przewoźnicy – po uzgodnie-
niach z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu.

W spotkaniu podsumowującym inwestycję w węzły prze-
siadkowe uczestniczyli – obok prezydenta miasta,  przewodni-
czący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny, zastępca prezydenta 
Piotr Grzybowski oraz p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Transportu Joanna Holi-Sosnowska.
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Studia z zakresu 
optyki okularowej i optometrii 
na Politechnice Częstochowskiej
Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCz studenci kierunku fizyka techniczna 
mogą wybrać dwie ścieżki dyplomowania: optyka okularowa lub optometria. Kształcenie, 
w ramach wymienionych ścieżek dyplomowania, ma charakter praktyczny i prowadzone jest przez 
wykwalifikowaną kadrę w tym lekarzy specjalistów z zakresu okulistyki oraz optometrystów. 

Przedmioty kierunkowe wspierane są poprzez kom-
pleksowe wykłady teoretyczne z zakresu optyki (w tym 
fizjologicznej), fizjologii i patologii procesu widzenia, 
farmakologii, biomechaniki procesu widzenia oraz 
materiałoznawstwa optycznego. Studenci poszerzają 
swoje zainteresowania z zakresu optometrii uczestnicząc 
w działalności koła naukowego „Iris”. Ponadto w ramach 
współpracy Katedry Fizyki z kliniką Europejskiej Grupy 
Medycznej PROVISUS czy Śląskim Centrum Chorób 
Oczu, studenci mogą poszerzać swoją wiedzę praktyczną 
uczestnicząc w bezpośrednich badaniach pacjentów pro-
wadzonych przez wykwalifikowaną kadrę tych placówek. 
Absolwenci optyki okularowej nabywają umiejętności 
w zakresie wykonania pomocy wzrokowych czy dokona-
nia pomiarów refrakcji, natomiast absolwenci optometrii 
są kompleksowo przygotowani do samodzielnego pro-
wadzenia gabinetu optometrycznego.  

W lutym b.r. ruszają Specjalistyczne Studia Podyplo-
mowe z Optometrii. Mają one na celu poszerzenie wiedzy 
Optometrystów i Optyków Okularowych. Ponadto na 
mocy porozumienia pomiędzy Katedrą Fizyki P.Cz. oraz 
Polskim Towarzystwem Optyki i Optometrii, absolwenci 
tych studiów otrzymują tzw. Numer Optometrysty, uzna-

wany zarówno przez ośrodki krajowe jak i zagraniczne.
W chwili obecnej szacuje się, ża na polskim rynku 

usług optometrycznych, istnieje zapotrzebowanie na ok. 
15 tyś pracowników. Dowodzi to, że ukończenie studiów 
z zakresu Optometrii gwarantuje dobrze płatną pracę.

Piotr Gęba

Studia z przyszłością 
w ofercie edukacyjnej
Politechniki Częstochowskiej

W ofercie edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej 
znajdują się kierunki studiów, które zostały docenione 
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 
Akredytacyjnego oraz uzyskały Certyfikat i Znak Jakości 
“Studia z Przyszłością”. Konkurs jest organizowany przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
i Agencję PRC. Uzyskany Certyfikat „Studia z Przy-
szłością” potwierdza, że kierunek studiów realizowany 
jest według innowacyjnego programu kształcenia oraz 
doskonale odpowiada na potrzeby rynku pracy. Studia 
z przyszłością to sześć kierunków:  design i zarządzanie 
projektami, budownictwo z wykorzystaniem technolo-
gii BIM, automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo, 
zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka. Szczegóły  
https://www.pcz.pl/pl/kandydat
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce upowszechniać wśród seniorek i seniorów wiedzę 
na temat  korzyści z posiadania konta w banku i bezpiecznego z niego korzystania. Część 

klientek i klientów ZUS w dalszym ciągu bowiem decyduje, 
aby wypłaty świadczeń otrzymywać w gotówce.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej odsłonięto 
tablicę upamiętniającą zmarłą dr Iwonę Fijak, ordynatora 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

ZUS zachęca seniorki i seniorów 
do korzystania z bankowości 

– także internetowej

Tablica poświęcona 
zmarłej ordynator SOR

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto 
bankowe.  Jednak pewna grupa klientek i klientów 
ZUS w dalszym ciągu preferuje otrzymywanie świad-
czeń w gotówce. Według badań ZUS, wynika to w dużej 
mierze z braku wiedzy o tym, jak korzystać z rachunku 
bankowego – a szczególnie z bankowości elektronicznej.  

Dlatego ZUS rozpoczyna kampanię informacyjno
-edukacyjną ,,Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.  
Ma służyć temu, aby klienci i klientki ZUS swobodnie 
i bez lęku korzystali z rachunków bankowych, pobierali 
na konto świadczenia, płacili rachunki oraz robili  zakupy 
on-line, nie narażając się przy tym na kradzież czy oszu-
stwa. ZUS chce przekonywać, że rachunek bankowy jest 
bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń na 
konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich – 
co jest szczególnie ważne podczas pandemii. 

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotów-
kowo” klienci i klientki ZUS mają dowiedzieć się, jakie 
korzyści daje posiadanie konta w banku, jak je założyć, 
jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS, a także 
o czym należy pamiętać, korzystając z konta bankowego 
przez internet. Informacje te mają zapewnić seniorkom 

i seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno 
już radzić sobie bez internetu. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej kampanii ZUS pod linkiem https://www.
zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy
-bezgotowkowy 

 na podst. informacji przesłanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

grafi ka udostępniona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych   

ZDROWIE

Dr Iwona Fijak, specjalista medycyny ratunkowej oraz 
anestezjologii i intensywnej terapii, przez 15 lat, od 2006 
do 2021 roku była ordynatorem Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego. Zmarła 
15 stycznia 2021 roku w wieku 58 lat. Bezpośrednią 
przyczyną śmierci było zakażenie koronawirusem. Była 
niezwykłym lekarzem, zawsze gotowym do pomocy dru-
giemu człowiekowi, uhonorowana Nagrodą Prezydenta 
Miasta Częstochowy za wybitną działalność w dziedzi-
nie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na 
rzecz pacjenta.

We wtorek, 16 lutego przy rejestracji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego odsłonięto poświęconą jej 
tablicę.

- W czasie pracy pani doktor przez ten oddział prze-
winęło się bagatela 392 tys. 44 pacjentów - powiedział 
senator Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego w Częstochowie. - Dlatego myślę, że ta 
tablica to wyraz wdzięczności częstochowskiego społeczeń-
stwa, pacjentów, tych ludzi, którym poświęciła swoje zdro-
wie, a być może nawet życie. To dzięki niej rozbudował się 
SOR. To w jaki sposób dźwignęła ten oddział sprawiło, że 
zdołaliśmy również skutecznie mierzyć się z epidemią.

fo
t. 

LP
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

W ubiegłą środę czujny obywatel zauważył pijanego 
mężczyznę, który pod jednym ze sklepów na terenie gminy 
Blachownia wsiadł za kierownicę swojego samochodu 
i odpalił silnik. Natychmiast podbiegł i uniemożliwił mu 
dalszą jazdę. Kierowca uciekł do pobliskiego lasu. Wytropił 

go policyjny pies służbowy Nagat ze swoim przewodnikiem 
aspirantem Tomaszem Powązką. Nieodpowiedzialny kie-
rowca miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

Na początku stycznia częstochow-
ska Policja prowadziła intensywne 
poszukiwania 20-letniej mieszkanki 
Częstochowy. Kobieta z uwagi na stan 
zdrowia nie była zdolna do samodziel-
nej egzystencji. Istniała uzasadniona 
obawa o jej zdrowie i życie.

O poszukiwaniach pan Wojciech 
Brandys przeczytał w mediach. Gdy 
tylko zauważył kobietę, odpowiada-
jącą rysopisowi, powiadomił Policję. 

Dzięki przekazanym przez niego infor-
macjom, Policjanci odnaleźli 20-latkę 
i przekazali pod opiekę opiekuna 
prawnego.

Inspektor Dariusz Atłasik podzię-
kował mieszkańcowi Częstochowy 
za bezinteresowną pomoc i wyraził 
wdzięczność wręczając mu list gratu-
lacyjny i drobny upominek. Życzył mu 
wielu sukcesów i powodzenia w życiu 
osobistym.

Pomimo licznych akcji profi laktyczno-edukacyjnych, seniorzy 
wciąż padają ofi arą oszustów. A ci nie mają żadnych skrupułów, by 
pozbawić ich dorobku życia. Tak było na początku lutego. Po roz-
mowie z fałszywym policjantem, 77-letnia mieszkanka Częstochowy 
wyrzuciła przez okno ponad 7 tysięcy złotych wierząc, że w ten 
sposób ochroni swoje oszczędności.

Seniorze uważaj!
• Przez telefon każdy może podawać się za inną osobę! 
• Nie informuj nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, czy 

kosztowności, które masz w domu lub jakie przechowujesz 
w banku. 

• Nie wypłacaj z konta żadnych oszczędności na prośbę czy 
żądanie rozmówcy. Nigdy nie możesz mieć pewności kto się 
znajduje po drugiej stronie słuchawki.

• Jeżeli ktoś dzwoni i prosi o przekazanie pieniędzy na jakikol-
wiek cel i podaje się za policjanta, członka rodziny czy pra-
cownika instytucji, zakończ połączenie i powiadom o tym 
policję. 

Nagat wytropił pijanego kierowcę

Komendant Miejski Policji w Częstochowie 
podziękował za postawę godną naśladowania

Odebrała telefon i wyrzuciła 
ponad 7 tysięcy złotych przez okno.

Pamiętaj! Prawdziwi policjanci nigdy nie 
proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnię-
cie kredytu.

Apelujemy zwłaszcza do osób młodych – 
informujmy naszych rodziców, dziadków, czy 
samotnie zamieszkujących sąsiadów o tym, że 
są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich 
naiwność. 
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Wystawa pt. „Historia Częstochowy – miasta nad 
Wartą” będzie prezentowała zabytki archeologiczne 
pochodzące wyłącznie z badań wykopaliskowych 
prowadzonych w obrębie Starego Miasta (z lat 2007-
2012). Zbiór zostanie wzbogacony o zestaw artefaktów 
pozyskanych podczas badań archeologicznych przy 
pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zyg-
munta oraz podczas remontu ul. Nadrzecznej, gdzie 
dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. 
Barbary oraz cmentarza przykościelnego.

Zakres chronologiczny wystawy obejmuje okres od 
XVI do XVIII w. Ekspozycja przybliży zwiedzającym 
historię pierwszego Ratusza i jego funkcji na tle histo-
rii miasta.

Organizator wystawy – Muzeum Częstochowskie 
- po raz pierwszy zaprezentuje publiczności zabytki 
odkryte w ostatnich latach na Starym Mieście oraz 
wyniki badań prowadzonych nad problematyką 
układu przestrzennego tej części Częstochowy (całość 
w specjalnej oprawie multimedialnej). W części nad-
ziemnej obiektu znajdować się będzie kawiarnia.

Jeśli prace związane w rewitalizacją Starego Rynku 
przebiegną zgodnie z planem, otwarcia wystawy 
można będzie spodziewać się latem tego roku.

Źródło informacji: Muzeum Częstochowskie

Wystawa w podziemiach 
Starego Rynku
Wraz z rewitalizacją Starego Rynku, powstał 
też kompleks muzealny, zawierający 
fragmenty pierwszego częstochowskiego 
ratusza. Wkrótce w jego podziemiach można 
będzie zobaczyć wystawę poświęconą 
historii Częstochowy.
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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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