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W zeszłym roku w coraz więk-
szy sposób zaczęły doskwierać nam 
braki finansowe, związane z nakła-
danymi przez władze centralne 
dodatkowymi obciążeniami, za któ-
rymi nie idą należne środki. Mimo 
tych ograniczonych możliwości był 
to jednak rok mniejszych i więk-
szych, ogólnomiejskich lub dziel-
nicowych inwestycji. To co udało 
się w 2019 roku zrobić podsumo-
wał niedawno Wydział Inwestycji 

i Zamówień Publicznych UM. To oczywiście tylko zada-
nia tego wydziału, nie licząc inwestycji realizowanych np. 
przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu, 
ochronę środowiska czy miejskie spółki .   

Wiele z nich ma być może mniej 
,,spektakularny” charakter, niż np. duże 
inwestycje drogowe, ale bez wątpienia 
przekładają się one na komfort życia 
w różnych zakątkach miasta. Chodzi 
choćby o nową kanalizację sanitarną 
i przyłącza do niej. Zeszły rok to prawie 
kilometr wykonanej planowo kanaliza-
cji. Mniejsze odcinki powstawały też na 
wniosek organizujących się - w ramach 
inicjatywy lokalnej – mieszkańców. 
Odcinki kanalizacji sanitarnej powstały więc np. w rejo-
nie ulic Hektarowej, Koszarowej, Protazego, Geodetów czy 
Kusocińskiego. Poprawił się stan techniczny szkół i przed-
szkoli. Tak było np. w Szkole Podstawowej nr 34, miejskich 
przedszkolach nr 15 i 17 czy ,,Ekonomiku” przy ul. św. Augu-
styna – wszędzie tam zainstalowano nowe centralne ogrze-
wanie. Miejskie Przedszkole nr 21 jest po termomoderni-
zacji. Do remontu lub przebudowy poszły w zeszłym roku 
także sale gimnastyczne w szkołach podstawowych nr 15, 30 
i 42, a także w ,,Traugucie”. Na zewnątrz też co nieco przy-
było – miejski program budowy boisk przyniósł wielofunk-
cyjne obiekty przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
i Liceum ,,Mickiewicza”. Jednym z zadań miejskiego budżetu 
obywatelskiego było boisko typu „orlik” przy SP 54. Zaplecze 
basenu w SP nr 2 przeszło przebudowę, a trwająca przez cały 

rok – i mająca się wkrótce zakończyć – rozbudowa SP nr 47 
umożliwi przeniesienie tam przedszkola z ul. Konwaliowej 
i … stworzenie dla maluchów dodatkowych miejsc.    

Na liście zakończonych zadań są też te dużo większe – 
jak budowa nowego budynku komunalnego u zbiegu ulic 
Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. Miejscy urzędnicy przy-
gotowywali też dokumenty, które pozwolą ruszyć z budową 
kolejnego bloku wielorodzinnego, tym razem u zbiegu ulic 
Syrokomli i Fredry. Z kolei w naszym Teatrze całkiem nie-
dawno oddano do użytku nową windę, która wydatnie 
pomoże przygotowywać kolejne spektakle. Gmach potrze-
buje modernizacji – w tym rozbudowy sal –  do której nie-
zbędne jest wsparcie zewnętrzne. Niestety, jak dotąd, nasze 
starania w Ministerstwie Kultury, mimo przygotowanego już 

dawno projektu przebudowy i składa-
nych wniosków o dofinansowanie, pozo-
stają bez pozytywnej odpowiedzi.     

W tym roku mija 800 lat od chwili, 
gdy po raz pierwszy w oficjalnym doku-
mencie zapisano nazwę ,,Częstochowa”. 
Mija też 30 lat odtworzonego, demo-
kratycznego, lokalnego samorządu. Jeśli 
wszystko pójdzie według planu, jeszcze 
w tym rocznicowym roku, oprócz sko-
rygowanego zgodnie z heraldycznymi 
tradycjami herbu, gotowe będą duże, 
ważne inwestycje – Stary Rynek, Pro-

menada Śródmiejska i Park Wodny. Choć powinny mieć 
dla nas wszystkich nade wszystko wartość użytkową, będą 
podkreślać te dwa jubileusze – i ten ważny w kontekście wie-
lowiekowych dziejów miasta, i ten przypominający o cennej 
zdobyczy polskiej demokracji, jaką było odrodzenie samo-
rządności. Oby tylko tej samorządności dano się nadal 
rozwijać… 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

był to (...) rok 
mniejszych i większych, 

ogólnomiejskich lub 
dzielnicowych inwestycji



Trwa sezon grzew-
czy. Choć zima jest 
wyjątkowo łagodna 
to mieszkańcy muszą 
ogrzewać swoje domy. 
Nie wszyscy robią 
to jednak zgodnie 
z prawem. Mimo licz-
nych komunikatów 
oraz akcji społecznych 
i edukacyjnych zda-
rzają się osoby, które 
spalają śmieci oraz 
inne odpady w domo-
wych piecach.

Aby wyeliminować ten proceder, funkcjonariuszki 
i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Częstochowie zgod-
nie z posiadanymi kompetencjami prawnymi kontrolują 
domowe kotłownie i piece. Spalane śmieci takich jak 
m.in. plastiki, stare ubrania, lakierowane drewno jest 
zabronione i przyczynia się do zanieczyszczenia powie-
trza, a tym samym do powstawania smogu, który jest 
groźny dla zdrowia ludzi.

W 2017 roku na terenie województwa śląskiego weszła 
w życie uchwała antysmogowa, która zabrania palenia 

w domowych kotłow-
niach m.in. mułem, 
flotem, węglem bru-
natnym czy mokrym 
drewnem.

W 2019 roku czę-
stochowscy strażnicy 
miejscy przeprowa-
dzili 2582 kontrole 
domowych palenisk, 
ujawniając 408 niepra-
widłowych przypad-
ków. Łącznie nałożono 
142 mandaty karne, 

a 6 wniosków skierowano o ukaranie do sądu. 260 osób 
zostało pouczonych. W 2020 roku przeprowadzono już 
383 kontrole.

Straż Miejska przypomina, że może kontrolować 
jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami 
zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych niele-
galnych substancji w domowych piecach należy zgła-
szać do właściwych urzędów lub działających na terenie 
tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia 
takich kontroli.

Na podstawie informacji ze Straży Miejskiej

Członkowie stowarzyszeń kominiarskich przeprowadzą prze-
glądy w celu inwentaryzacji urządzeń grzewczych. Podczas wywia-
dów bezpośrednich będą wypełniać odpowiednie formularze.

Inwentaryzacja ma posłużyć zebraniu szczegółowych informacji 
o liczbie   i rodzaju urządzeń służących do ogrzewania budynków. 
Analiza tych danych pozwoli podjąć dalsze działania na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji, a zatem poprawy jakości powietrza w całym 
województwie.

Kominiarze – zaopatrzeni w dobrze widoczny identyfikator 
–  będą zobowiązani posiadać też kserokopię porozumienia będą-
cego podstawą kontroli. Można będzie też zapytać ich o odpowied-
nie certyfikaty i uprawnienia oraz upewnić się, czy są członkami 
branżowych organizacji potwierdzających ich kompetencje.
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Kontrole Straży Miejskiej

Kominiarze zapytają, 
co ogrzewa nasze domy

W 2019 roku częstochowska Straż Miejska przeprowadziła 2582 kontrole domowych kotłowni, 
podczas których ujawniono 408 nieprawidłowości. W tym roku przeprowadzono już 383 kontrole.

Podczas standardowych kontroli zbiorą dodatkowe informacje na temat liczby i rodzaju urządzeń 
grzewczych. Pozwoli to na usprawnienie działań służących ograniczeniu niskiej emisji. 
Kontrole odbędą się w ramach porozumienia Województwa Śląskiego z organizacjami kominiarzy.



          Prawa 
i obowiązki 
właścicieli

Podstawy prawne dla funkcjonowania Wspólnot 
mieszkaniowych stworzyła Ustawa z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. 
nr 80, poz. 903), z mocą obowiązywania od dnia 1 stycz-
nia 1995 r. i tworzy je ogół właścicieli lokali (wyodręb-
nionych i niewyodrębnionych) w danym budynku.

Każdy z członków 
wspólnoty mieszkaniowej 
posiada prawo własno-
ści przynajmniej jednego 
lokalu oraz połączony 
z nim określony udział 
w nieruchomości wspól-
nej zapisany w księdze 
wieczystej. Koszty utrzy-
mania lokalu w całości 
obciążają jego właściciela, 
natomiast w kosztach 
utrzymania nieruchomo-
ści wspólnej partycypują 
wszyscy właściciele lokali, 
proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Nieruchomość wspólną stanowią te części i urządze-
nia, które nie służą do wyłącznego użytku poszczegól-
nych właścicieli lokali. W szczególności są to: dach, ele-
wacje, klatki schodowe, instalacja elektryczna na klatce 
schodowej, poziomy i piony instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, instalacja gazowa ( do gazomierza ) i centralnego 
ogrzewania.

W zależności od ilości wszystkich lokali w danej nie-
ruchomości wspólnoty dzielą się na:

– „małe” – gdy ilość lokali nie przekracza siedmiu – 
w przypadku tym do zarządu nieruchomością wspólną 
mają zastosowanie Ustawy o własności lokali oraz 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego o współwłasności,

– „duże” – gdy ilość lokali przekracza siedem – w przy-
padku tym do zarządu nieruchomością wspólną mają 
zastosowanie przepisy przywołanej powyżej Uchwały.

W „dużych” wspólnotach wszelkie decyzje przekra-
czające zakres tzw. zwykłego zarządu podejmowane są 
w formie uchwał, przyjmowanych większością głosów 
liczoną według ilości udziałów w nieruchomości wspól-
nej, natomiast we wspólnota „małych” muszą one zostać 
podjęte jednomyślnie.

Uchwały zapadają na zebraniach ogółu właścicieli 
lokali, bądź w trybie indywidualnego zbierania głosów 
przez zarząd lub zarządcę. Zebrania wspólnot mieszka-
niowych powinny odbywać się przynajmniej raz do roku, 

nie później jednak 
niż do końca I kwar-
tału. Przedmiotem 
takiego zebrania jest 
w szczególności ocena 
pracy zarządu (we 
wspólnocie „dużej”) 
lub zarządcy (we 
wspólnocie „małej”) 
oraz ustalenie planu 
wydatków i remontów 
na dany rok.

Ustanowienie spo-
sobu zarządu nieru-
chomością wspólną 

należy do kompetencji wspólnoty mieszkaniowej. 
W przypadku „dużej” wspólnoty właściciele lokali decy-
dują o wyborze zarządu, natomiast w „małej” wspólno-
cie wszyscy jej członkowie dokonują wyboru zarządcy.

Wspólnota mieszkaniowa może powierzyć zarząd 
nieruchomością wspólną licencjonowanemu zarządcy, 
który przejmuje tym samym ciążące na wspólnocie 
i zarządzie wspólnoty obowiązki.

 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903)

Wspólnoty mieszkaniowe
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Prawie 400 osób uczestniczyło w wydarzeniu chary-
tatywnym, którego kluczowym punktem był występ Sta-
nisława Soyki. Artysta, znany z mocnych i refl eksyjnych 
tekstów, obudowanych w melancholijną nutę, przyciągnął 
do Hotelu Arche w Częstochowie wielu koneserów dobrej 
muzyki. Jak sam podkreślił w jednym z wywiadów: „Nie 
gram dla fajerwerków, nie śpiewam by się popisać. Moją 
ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni 
dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przy-
chodzą mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu 
pogodni i umocnieni”.

Okazało się, że ludzi o otwartych sercach jest bardzo 
wielu, co potwierdziła poprzedzająca koncert licytacja 
obrazów. Swoje prace przekazali Tomasz Sętowski, Anna 
Ujma-Lubaszka oraz Tomasz Lubaszka, a dochód z licyta-
cji dopełnił piękny gest, jaki przedstawiciele sfery biznesu 
wykonali w stronę działań trzeciego sektora. Kanclerz 
Loży Częstochowskiej Business Centre Club – pani Kata-
rzyna Woszczyna – podkreśliła podczas koncertu, że to 
właśnie połączenie tych dwóch branż ma największe zna-
czenie, dając wsparcie i korzyść obu stronom.

O potrzebach i planach, jakie na co dzień towarzyszą 

Fundacji „Adullam”, prezes Elżbieta Ferenc mówi krótko: 
„W takiej działalności jak nasza, nie ma dnia, aby nie poja-
wił się nowy temat, nowa sytuacja, którą należy się zająć. 
Działamy dla człowieka i z myślą o  człowieku, to sta-
nowi dla nas największe dobro. Budujemy relacje, wspie-
ramy  i  wzmacniamy każdą osobę, która do nas trafi a. 
Także najmłodszych ze świetlicy „Życie poza szkołą”, któ-
rych szczególnie chcemy wesprzeć środkami zebranymi 
podczas koncertu”.

Fundacja „Adullam” pomaga nie tylko materialnie 
i rzeczowo, nie tylko prowadzi stołówkę dla potrzebują-
cych wsparcia – Fundacja uczy, jak funkcjonować w spo-
łeczeństwie, wychodzić z bezdomności, kryzysów życio-
wych, a dzieciom pokazuje po prostu lepszy świat. W tym 
roku szczególnie potrzebuje wsparcia, aby móc dalej 
wypełniać swoją misję.

To wyjątkowe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, 
gdyby nie zapał  twórczy głównych organizatorów: Busi-
ness Centre Club Łoża Częstochowska, Arche Hotel Czę-
stochowa, fi rmy Manager art oraz mecenasa koncertu – 
Huty Stolzle Częstochowa.
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Po raz czwarty częstochowska Loża Business Centre Club zorganizowała koncert charytatywny, 
który swoim zasięgiem i działaniem objął osoby o wrażliwych sercach. Pod hasłem koncertu „Serca 
Szeroko Otwarte” wpisane zostało wsparcie konkretnej organizacji pozarządowej w realizowaniu jej 
działań statutowych – w tym roku Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

Charytatywnie 
Otwarte Serca



Bezpłatne testy ANTY-HCV

Bezpłatna rehabilitacja

ALAB laboratoria wspólnie z fi rmą Abbvie zapraszają 
wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bez-
płatnych testach anty-HCV.

Na badanie może zgłosić się każdy chętny (ilość miejsc 
nieograniczona). Nie jest wymagane skierowanie czy 
wcześniejsze zapisy.

Należy zgłaszać się bezpośrednio 
do punktu pobrań ALAB Laboratoria:
•    ul. Racławicka 22, tel. 34 324 12 89
•    ul. Lelewela 13/15, tel. 723 771 401
Badanie można wykonać w każdej chwili niekoniecz-

nie na czczo.
HCV to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby 

typu C. Choroba przez wiele lat może przebiegać bezob-
jawowo lub powodować objawy grypopodobne takie jak 
zmęczenie, bóle mięśni i stawów czy podwyższoną tempe-
raturę. W takich sytuacjach pacjenci latami są leczeni na 
inne schorzenia zanim zostanie postawiona prawidłowa 
diagnoza. Niestety bardzo często dzieje się to w momen-
cie, kiedy wirus dokonał już trudnych do cofnięcia zmian, 
np. doprowadził do rozwoju marskości wątroby czy raka 
wątrobowokomórkowego. Szacuje się, że w Polsce aż 150 
tys. osób może być zakażonych wirusem HCV. Spośród 
nich, aż 86% o tym nie wie!

Obecnie dostępne są leki, które w blisko 100% przy-
padków eliminują wirus z organizmu. Kluczowy jest czas. 
Im szybciej uda się zwalczyć HCV, tym większa szansa 

na uniknięcie poważnych zdrowotnych konsekwencji. 
Jedynym obecnie sposobem prewencji jest wczesna dia-
gnostyka. Polega ona na wykonaniu prostego testu anty
-HCV. Wystarczy pobrać kilka kropli krwi z opuszki palca 
i umieścić je na teście kasetowym. Wynik jest już po ok. 
15 minutach

„Mnie to nie dotyczy” – Jesteś pewien?
Do zakażenia HCV dochodzi poprzez kontakt z zaka-

żoną krwią. Potencjalnie niebezpieczne są wszystkie zda-
rzenia, w trakcie których przerwana zostaje ciągłość skóry. 
Warto sobie zatem przypomnieć, czy byłeś/aś kiedykol-
wiek w chociaż jednej z poniższych sytuacji, która mogła 
skutkować zakażeniem.

• Czy byłeś/aś hospitalizowany/a?
• Czy przechodziłeś/aś transfuzje krwi przed 1992 r.?
• Czy masz lub miałeś/aś w przeszłości 
podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych?
• Czy korzystałeś/aś lub korzystasz z usług 
kosmetyczki, fryzjera, tatuażysty?
• Czy chodzisz do stomatologa?
• Czy kiedykolwiek przyjmowałeś/aś 
dożylnie narkotyki?
• Czy kiedykolwiek utrzymywałeś/aś 
ryzykowne zachowania seksualne?
Jak widać, część z tych zdarzeń może dotyczyć każdego 

z nas. To, że nie mamy objawów chorobowych nie musi 
oznaczać, że jesteśmy wolni od wirusa.  
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ZDROWIE

Każdy bezpłatnie może sprawdzić czy jest zakażony wirusem HCV, wywołującym wirusowe 
zapalenie wątroby typu C. Nie potrzeba skierowań ani wcześniejszych zapisów.

Nasza Przychodnia Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w przewlekłych 
chorobach kości i stawów oraz mięśni w ramach RPO Województwa Śląskiego. W projekcie mogą 

wziąć udział kobiety (w wieku 50-59 lat) i mężczyźni (50-64 lat) aktywni zawodowo 
lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Pacjentami mogą być mieszkańcy 
województwa śląskiego z rozpozna-
niem choroby przewlekłej lub zapalnej 
układu kostno-stawowego lub mię-
śniowego, osoby, które nie korzystały 
ze świadczeń rehabilitacji leczniczej 
fi nansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS 
lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zgłosze-
niem się do programu.

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje: pierwszą wizytę 
lekarską u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji, 
pierwszą poradę fi zjoterapeutyczną, stworzenie Indywi-
dualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dostosowanego do 
stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzeb, 15 dniowy 
cykl zabiegów rehabilitacyjnych określonych w IPR, drugą 
wizytę u lekarza rehabilitacji w ciągu tygodnia po ukoń-
czeniu IPR, drugą poradę fi zjoterapeutyczną realizowaną 

po 2 miesiącu od ukończenia IPR, 
kontrolną wizytę u lekarza specjalisty 
w dziennie rehabilitacji po 2 miesiącu 
od ukończenia IPR.

Uczestnicy projektu, w trakcie reha-
bilitacji wezmą także udział w szkole-
niach w zakresie: edukacji zdrowotnej, 

psychoedukacji oraz dietetyki.
  „Program rehabilitacji leczniczej   w przewlekłych 

chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie 
i powiecie częstochowskim, w poradni Nasza Przychod-
nia”, realizowany   przez Naszą Przychodnię Sp. z o.o. 
z siedzibą Al. Wolności 46, 42–217 Częstochowa, jest 
współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu pań-
stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.



Z analiz policyjnych wynika, że najbardziej zagrożonymi uczest-
nikami ruchu drogowego są seniorzy. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
wspólnie z radiem Jura, przygotowaliśmy specjalny konkurs. Słucha-
cze mogli zadzwonić do radia i odpowiedzieć na pytania przygoto-
wane i zadane przez sierż. sztab. Mariola Kowalczyk – Trąbska i st. 
sierż. Aneta Saternus z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie. Zagadki dotyczyły w głównej mierze 
bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Za 
poprawne odpowiedzi na słuchaczy czekały materiały odblaskowe 
i radiowe gadżety.

Dodatkowo policjantki zaopatrzone w elementy odblaskowe,  na 
ulicach naszego miasta przeprowadzały rozmowy z osobami starszymi 
dotyczące ich bezpieczeństwa na drodze i wręczały rozmówcom ele-
menty odblaskowe.
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Nowe przepisy funkcjonują dopiero kilka dni, a już 
odnotowywane są pierwsze nieprawidłowości wskazań dro-
gomierzy. Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporzą-
dzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spi-
sują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane 
wskazania są sprawdzane z Centralną Ewidencją Pojazdów 
i Kierowców. Tylko od początku roku mundurowi ujawnili 
już 12 przypadków ingerencji w zmianę stanu licznika.

W każdym przypadku kontrolowanego pojazdu okazuje 
się, że istnieje rozbieżność co do stanu faktycznego przeby-

tych kilometrów. Nie zgadza się odczyt przebytych kilome-
trów na liczniku z wpisem, który widnieje w zaświadczeniu 
o badaniu technicznym pojazdu. Natomiast kierowcy kon-
trolowanych przez policjantów ruchu drogowego pojazdów 
nie potrafili wyjaśnić, dlaczego stany liczników są niższe niż 
te odnotowane i zarejestrowane w bazie CEPiK.

Prowadzone w tych sprawach postępowania wyjaśnią, 
czy są to przypadki, które wynikły ze świadomego działania 
czy też mogą być następstwem zaistniałych pomyłek.

Policjanci z Częstochowy 
kontrolują przebieg aut - 
pierwsze ujawnione 
nieprawidłowości

Sierż.sztab. Damian Biernacki policjant z częstochow-
skiej komendy w czasie wolnym od służby jechał przez 
Rynek Wieluński w Częstochowie, nagle zauważył osobowe 
Audi które uderzyło w metalowe barierki. Mundurowy 
podbiegł do kierowcy, aby sprawdzić co się stało. Okazało 
się, że od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu. Funk-
cjonariusz natychmiast wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki 
i wezwał patrol policji.  32- latek nie zgodził się na badanie 

alkomatem, w związku z czym pobrano od niego krew do 
badania. Oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny, 
grożą mu 2 lata więzienia.

Wspierajmy akcję „Nie reagujesz - akceptujesz”, której 
głównym celem jest brak akceptacji dla zachowań nega-
tywnych, przestępczych i uciążliwych. Razem zadbajmy 
o bezpieczeństwo.

Policjant po służbie 
zatrzymał pijanego 
kierującego

Dzień Babci i Dziadka z drogówką



7

 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR



 
 

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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