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Rząd zdecydował się na rozluź-
nienie obostrzeń związanych z pan-
demią. Nasze życie – wciąż dalekie 
od tego, do czego przyzwyczailiśmy 
się – w jakimś stopniu zaczyna przy-
pominać wcześniejszą codzienność. 
To pozwala wierzyć, że w końcu 
będzie zupełnie tak, jak kiedyś. Nie 
możemy sobie jednak pozwolić na 
brak rozwagi, ostrożności czy na 
lekceważenie cały czas obowiązują-

cych zaleceń sanitarnych. Będziemy musieli o nich pamiętać 
zapewne jeszcze długo. 

Usuwanie obostrzeń przekłada się na funkcjonowanie 
miast – także Częstochowy. Również u nas można już zatem 
pójść do fryzjera czy kosmetyczki, posie-
dzieć w restauracji albo kawiarni (choć nie 
w tłoku). Liczę na to, że dopływ klientów 
zasili budżety małych firm i usługodawców 
– tych, których częstochowianki i często-
chowianie starali się wspierać poprzez roz-
maite inicjatywy w mediach społecznościo-
wych. Przy coraz lepszej pogodzie dzieci 
cieszą się zapewne z możliwości wycho-
dzenia bez opieki dorosłych i ruchu poza 
domem. A najmłodsi uczniowie i uczen-
nice mogą już liczyć na opiekę w szkołach. 
Wcześniej otwarto część przedszkoli i żłobków, choć mogą 
one przyjmować – póki co – mniejszą niż zwykle liczbę pod-
opiecznych. Autobusy i tramwaje zabierają już więcej osób – 
łatwiej więc dojechać komunikacją miejską na czas, choćby do 
pracy. Do miejskiego transportu zachęca też nowiutki Twist, 
który jeździ po naszych torach tam, gdzie mimo ich remontu 
jest to możliwe. Łącznie będziemy mieć 10 takich supernowo-
czesnych tramwajów. Kiedy kilka lat temu pojawiły się u nas 
pierwsze Twisty, niektórzy woleli dłużej postać na przystanku 
tylko po to, aby się nimi przejechać…

To lato nie będzie takie jak poprzednie. O tej porze zawsze 
miło mi było przedstawiać nasz plan na sezon plenerowych 
wydarzeń. Tym razem nie mogę tego zrobić. W czerwcu spoty-
kaliśmy się czy to na Hot Jazz Spring czy na Frytce OFF-jazd… 

Oba festiwale w tym roku się nie odbędą. Liczymy, że uda się 
zrekompensować ten brak w przyszłym roku. Kultura jednak 
– na tyle, na ile jest to możliwe – jest już dostępna. Swoją dzia-
łalność, w pewnym zakresie, wznowiło już i Muzeum Często-
chowskie i OPK ,,Gaude Mater”. W ostatnich tygodniach tak 
wielu z nas brakowało wizyt w Bibliotece Publicznej – i ona też 
jest już czynna. Prelekcje i spotkania w Bibliotece, warsztaty, 
zajęcia dla dzieci na razie są jeszcze zawieszone. Ale dostęp do 
książek już jest – i mam nadzieję, że tak już pozostanie…

Nie mogę Państwa zaprosić na plenerowe imprezy, ale do 
bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu – jak najbar-
dziej! Może on być tak satysfakcjonujący, jak zawsze – jeśli tylko 
będziemy respektować nowe reguły. Po okresie apeli o pozosta-
wanie w domach, spacer, ruch, rekreacja powinny mieć na nas 
jeszcze bardziej pozytywny wpływ. Otwarte są obiekty Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Park 
Lisiniec, stadion lekkoatletyczny, korty 
tenisowe, boiska na terenie sztucznego 
lodowiska… Wszystkie z nowymi zasa-
dami bezpieczeństwa. I ze sprzętem dezyn-
fekowanym po użytkownikach. Działa też 
rower miejski – z trzema nowymi stacjami. 
Można już korzystać z dostępnych najbliżej 
nas – bo na osiedlach – placów rekreacji. 
Trzeba zapoznać się tylko z wywieszonymi 
zasadami ich użytkowania.

,,Maseczka”, ,,dezynfekcja”, ,,bezpieczna 
odległość” – takie słowa jeszcze na pewno przez pewien 
czas będą należeć do naszego codziennego słownika. Wierzę 
jednak, że bezpieczeństwo, rozwagę, troskę o siebie i innych 
da się połączyć z wypoczynkiem tak, aby jak najpełniej korzy-
stać z miejskiego lata – mimo wszystko. I tego bardzo Państwu 
życzę.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Wierzę jednak, 
że bezpieczeństwo, rozwagę, 

troskę o siebie i innych da 
się połączyć 

z wypoczynkiem...
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Szanowni Państwo!
Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koro-

nawirus), a w konsekwencji w związku z koniecznością zapewnienia środków w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa Pracowników i interesantów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., uprzejmie zawiadamiamy, że wszelkie sprawy związane z realizacją 
usług załatwiane będą za pomocą:

 
•	 poczty elektronicznej: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl dla Dyrekcji na POW 24
•	 oraz telefonicznie pod numerem:

•	 34 368 24 61 dla Dyrekcji na POW 24
•	 34 3618925, 34 3601731 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37
•	 34 3611686, 34 3671723 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105
•	 34 3631270, 34 3710003 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Niepodległości 27
•	 34 3682690, 34 3682524 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26
•	 34 3682528, 34 3671728 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Tuwima 6
•	 34 3232033, 34 3233005 dla Oddziału Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26
•	

Osobisty kontakt z pracownikami Spółki dopuszczalny jest wyłącznie w przypadkach szczególnie uza-
sadnionych, w ramach specjalnych stref obsługi interesanta, które wydzielone zostały w budynkach Spółki.

Powyższe ograniczenia obowiązują do czasu ich odwołania.
Jednocześni przepraszamy za ewentualne utrudnienia związane z powyższymi ograniczeniami.

Z wyrazami szacunku,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie Sp. z o.o
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 TWIST 2 już na torach
Na częstochowskie tory tramwajowe wyjechał nowy TWIST 

drugiej generacji.  Wkrótce pojawią się kolejne. Łącznie 
będzie ich dziesięć.

Zanim tramwaj ofi cjalnie dołączył do taboru miejskiego przewoź-
nika, wcześniej przeszedł testy, podczas których był dostosowywany 
przez ekipy fachowców z PESY i MPK do częstochowskich warunków 
(m.in. przejechał bez pasażerów ok. 800 km). 13 maja rozpoczął ofi -
cjalne kursy na czynnym obecnie odcinku torowiska.

- Warto podkreślić, że nowe Twisty są jednymi z najnowocześniejszych 
tego typu pojazdów w Europie. Już ich pierwsza generacja była ogrom-
nym przeskokiem w jakości podróżowania częstochowską komunikacją 
miejską. Teraz jest to zdecydowanie najwyższy poziom - mówi prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk - Kiedy blisko osiem lat temu pojawiły się u nas 
pierwsze Twisty wielu pasażerów wolało poczekać dłużej na przystanku, 
żeby móc wsiąść właśnie do nowego składu. Mam nadzieję, że i tym 
razem nowe czerwone tramwaje spotkają się z podobnym przyjęciem.

W porównaniu do poprzednika, w drugiej generacji Twista m.in. 
zmodyfi kowano nadwozie oraz udoskonalono właściwości jezdne 
i widoczność. Tramwaj jest ponadto bogatszy o szereg udogodnień dla 
motorniczych i pasażerów, jak np.: dodatkowe wyposażenie w kabinie 
motorniczego, dodatkowe, boczne oświetlenie zewnętrzne po lewej 
i prawej stronie wagonu, dwa automaty do sprzedaży biletów, system 
zliczania potoków pasażerskich czy zasobniki energii i diagnostyka 
on-line. Są też dwustronne tablice informacyjne LCD oraz możliwość 
zakupu biletu jednorazowego metodą zbliżeniową.

- Obecnie na fi niszu jest produkcja drugiego Twista, który powinien 
dotrzeć do Częstochowy jeszcze w maju. Kolejne będą pojawiały się suk-
cesywnie. Każdy z nich przejdzie analogiczny proces dostosowania do 
naszych warunków. Wszystkie będą kursowały na terenie całego miasta 
po zakończeniu przebudowy starej linii tramwajowej, czyli za kilka mie-
sięcy – zaznacza prezes MPK Mariusz Sikora.

Zakup dziesięciu Twistów 2.0 to kolejny etap realizacji projektu 
modernizacji komunikacji tramwajowej, na który składają się trwający 
remont starszej części linii tramwajowej i wymiana taboru. Łącznie 
koszt rekordowego w historii miasta europejskiego kontraktu realizo-
wanego w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” 
wynosi 204 mln zł (114 mln przebudowa + 90 mln zakup tramwajów). 
Dofi nansowanie unijne zdobyte na ten cel to 144 mln zł.

Nowy Twist 2.0 został zaprezentowany – z zachowaniem przeciwe-
pidemicznych środków ostrożności – podczas spotkania prasowego 
na ternie zajezdni MPK. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk, prezes MPK Mariusz Sikora, p.o. dyrektora MZDiT 
Piotr Grzybowski, zastępca prezesa MPK Robert Madej oraz radny 
miejski Sebastian Trzeszkowski.
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Częstochowski 
Rower Miejski powraca
Po zniesieniu kolejnych obostrzeń, na ulicach Częstochowy znów po-
jawiły się zielone jednoślady. Wszystkie będą dezynfekowane przynaj-
mniej dwa razy dziennie. Dzięki budżetowi obywatelskiemu jest też 30 
nowych rowerów oraz 3 dodatkowe stacje do ich dokowania.

Pierwotnie system Częstochowskiego Roweru Miej-
skiego miał ruszyć 1 kwietnia. Tak się jednak nie stało, 
a to z uwagi na rządowe ograniczenia związane z walką 
z koronawirusem. Ponowne pojawienie się zielonych jed-
nośladów stało się możliwe teraz, dzięki luzującemu część 
obostrzeń, rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dodatkowo, dzięki tegorocznej realizacji zadań z budżetu 
obywatelskiego, w Częstocho-
wie pojawiły się 3 kolejne stacje 
dokujące, a w każdej z nich po 
10 nowych jednośladów. Rowe-
rowe parkingi zamontowano 
przy Miejskim Stadionie Piłkar-
skim “Raków” (ul. Limanow-
skiego 83), Szkole Podstawowej 
nr 29 (ul. Św. Rocha 221) oraz 
na placu Orląt Lwowskich - od 
strony alei Pokoju 8. Koszt uru-
chomienia trzech stacji to nieco 
ponad 470 tys. zł.

- To sami mieszkańcy wska-
zali potrzebę rozbudowy systemu 
oraz zgłosili miejsca, gdzie nowe 
stacje będą najlepiej wykorzy-
stane. Takie pomysły to dowód 
na to, że rower miejski w Czę-
stochowie cieszy się dużą popu-
larnością, a idea rozwoju eko-
logicznych środków transportu 
w mieście ma coraz większą 
grupę zwolenników – podkre-
śla prezydent miasta Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Wraz z powrotem często-
chowskiego systemu, jego ope-
rator - Nextbike Polska - zadba 
o to, by ich użytkowanie było 
jak najbardziej bezpieczne dla 
podróżujących. Wszystkie jed-
noślady będą dezynfekowane 
przynajmniej dwa razy dzien-
nie. Pracownicy zajmujący 
się serwisowaniem i relokacją 
rowerów, będą odkażali m.in. rączki, manetki oraz sio-
dełka. Dezynfekcji podlegać będą też komputery termi-
nali, jako elementy, które mogą być dotykane przez część 
użytkowników.

- Osoby korzystające z roweru miejskiego będą musiały 
się stosować do kilku zaleceń. W mieście obowiązkowo trzeba 

jeździć w maseczkach, a my dodatkowo zalecamy używanie 
rękawiczek – mówi Łukasz Kot, Społeczny Konsultant ds. 
Komunikacji rowerowej i pieszej w Częstochowie.

Przypomnijmy, że aby skorzystać z miejskiego roweru, 
najpierw należy dokonać rejestracji, m.in. na stronie rower.
czestochowa.pl lub w aplikacji mobilnej Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego. Trzeba też pamiętać, że aby wypoży-

czyć rower, stan konta użytkow-
nika musi wynosić co najmniej 15 
złotych. Z tej kwoty są pobierane 
ewentualne opłaty za przyszłe 
wypożyczenia, ale uwaga – pierw-
sze 30 minut każdego wypożycze-
nia jest bezpłatne. Po ich przekro-
czeniu opłaty są naliczane zgodnie 
z cennikiem – od 2 zł za nieprze-
kraczającą godziny przejażdżkę.

Rower wypożyczamy korzysta-
jąc z aplikacji Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego (wystarczy po 
zalogowaniu wpisać numer roweru 
lub zeskanować kod QR) lub ter-
minala stacji wypożyczeń. Wpisu-
jemy w nim swój numer telefonu, 
PIN i numer roweru. Potem należy 
wypiąć rower z elektrozamka 
i można udać się na przejażdżkę. 
Rower zwracamy na dowolnej stacji 
Częstochowskiego Roweru Miej-
skiego wpinając w elektrozamek lub 
– jeżeli stacja jest pełna – przypina-
jąc do innego roweru za pomocą 
linki z zamkiem szyfrowym. 
W takim wypadku trzeba potwier-
dzić zwrot w systemie za pomocą 
aplikacji lub terminala. Sezon Czę-
stochowskiego Roweru Miejskiego 
potrwa do końca października.

System roweru miejskiego 
w Częstochowie działa od dwóch 
lat. Od samego początku zielone 
jednoślady cieszyły się coraz więk-
szą popularnością, zarówno wśród 

mieszkańców, jak i turystów. Tylko w ubiegłym roku wypo-
życzono je ponad 149 tysięcy razy. Obecnie cały system 
(łącznie inwestycjami z budżetu obywatelskiego) liczy 23 
stacje dokujące i 215 jednośladów. Część z nich jest wypo-
sażona w specjalne foteliki dla dzieci.
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Będą nowe chodniki 

Krwiodawcy 
z MOPS

Pięć zadań dotyczących przebudowy chodników zostanie  
wykonanych w ramach programu ,,Lepsza Komunikacja w Czę-
stochowie” na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. 

I tak już na początku czerwca mają gotowe być nowe chod-
niki przy Miejskim Przedszkolu nr 17 przy ul. Koziej (Stare 
Miasto), przy ul. Poznańskiej (Lisiniec) – na odcinku od ul. 
Szczecińskiej do ul. Lwowskiej oraz ul. Śląskiej (Śródmieście) 
– na odcinku od ul. Kopernika do ul. Waszyngtona, po stronie 
wschodniej. 

Na drugi tydzień czerwca zaplanowano natomiast zakoń-
czenie przebudowy chodników na Tysiącleciu: przy ul. Wor-
cella (Tysiąclecie) – na odcinku od ul. Zajączka do ul. Prądzyń-
skiego oraz przy ul. Księżycowej 2.  

Prace będą łącznie kosztować ponad pół miliona złotych. 

W częstochowskim oddziale Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ostatnich dniach 
stawiło się kilkunastu pracowników MOPS w Często-
chowie, aby oddać krew dla potrzebujących. Wśród 
nich znalazły się zarówno osoby, które punkt poboru 
odwiedzają regularnie, jak i nowi dawcy.

W obecnej sytuacji krew jest szczególnie ważna. 
Niektórzy krwiodawcy ze względu na problemy 

zdrowotne lub w obawie przed koronawirusem rezy-
gnują z jej oddawania. Dlatego pracownicy częstochow-
skiego MOPS-u postanowili uświadomić innym, że 
warto dzielić się tym cennym składnikiem.

Więcej o krwiodawstwie oraz o tym, jak przebiega 
obecnie pobieranie krwi, z zachowaniem odpowiedni 
reżimów sanitarnych, można przeczytać m.in. na stro-
nie: www.krwiodawcy.org

Pomimo trudności wynikających z epidemii, miasto realizuje 
zaplanowane inwestycje  – także te mniejsze, jak przebudowy 
chodników.  Najbliższe tego rodzaju zadania mają być gotowe 

już do połowy czerwca.  
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Pod koniec kwietnia złodzieje znowu dali o sobie znać. 
Tym razem okradli 88-letniego mieszkańca Częstochowy, 
podając się za pracowników wodociągów. Złodzieje bez 
wahania zostali wpuszczeni do mieszkania. Kobieta i męż-
czyzna, oboje w średnim wieku, mieli zakryte twarze, a na 
dłoniach rękawiczki. Poprosili 88-latka, by w toalecie pusz-
czał wodę, pod pretekstem sprawdzenia szczelności insta-
lacji. Mężczyzna, zajęty odkręcaniem kurków i rozmową 
z fałszywymi pracownikami sieci wodociągowej nawet 
nie zwrócił uwagi, że jeden ze sprawców wyszedł z toa-
lety i splądrował w tym czasie mieszkanie. Dopiero po ich 
wyjściu senior zorientował się, że stracił wszystkie swoje 
oszczędności.

W tym samym czasie ofiarą złodziejki padła 90-letnia 
mieszkanka Blachowni, która wpuściła do domu kobietę, 
obiecującą zwrot pieniędzy za leki. Pod pretekstem roz-
mienienia banknotu, oszustka dowiedziała się gdzie wła-
ścicielka mieszkania przechowuje portfel. Przed wyjściem, 
skutecznie odwróciła uwagę 90-latki i ukradła go wraz ze 
wszystkimi oszczędnościami.

Uwaga, oszuści mogą próbować oszukać nas również 
przez telefon. Dzwoniąc, podają się między innymi za 
członków rodziny lub policjanta. Coraz częściej oferują też 
“cudowny” lek lub talizman na koronawirusa.  

Policjanci ostrzegają!
•	 Pracownicy wodociągów oraz pogotowia wod-

no-kanalizacyjnego posiadają ubrania robocze 
i poruszają się oznakowanymi pojazdami. Są też 
zobowiązani do posiadania przy sobie legitymacji 
służbowych.

•	 Nie wpuszczajmy do naszych domów obcych 
osób bez upewnienia się kim są - każdorazowo 
należy żądać okazania legitymacji służbowej oraz 
te fonicznie potwierdzać niespodziewaną wizytę 
dzwoniąc do przedsiębiorstwa, w którym osoba ma 
pracować (dane kontaktowe znajdują się na ksią-
żeczkach płatniczych lub można wyszukać w sieci 
internetowej).

•	 Apelujemy zwłaszcza do osób młodych – infor-
mujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są 
osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzli-
wość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji 
kiedy ktoś zapuka do drzwi podając się za poli-
cjanta, pracownika wodociągów czy poczty. Warto 
też spisać numery telefonów do przedsiębiorstw, 
które najczęściej odwiedzają mieszkańców w ich 
domach i umieścić w widocznym miejscu. Zwykła 
ostrożność może uchronić przed utratą zbieranych 
latami oszczędności.

Złodzieje wciąż okradają osoby starsze

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 
i Położnej. Z tej okazji wszyscy policjanci składają całej służ-
bie medycznej najserdeczniejsze życzenia i podziękowania 
za codzienny trud i oddanie w niesieniu pomocy chorym 
oraz potrzebującym. W imieniu kierownictwa Komendy 

Miejskiej Policji w Częstochowie, zastępca naczelnika 
wydziału prewencji wraz z policjantami, osobiście wręczył 
pielęgniarkom i położnym symboliczne kwiaty, okazując 
tym samym szacunek dla ich trudnej pracy.

Policjanci w hołdzie medykom 
podczas Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

     Aby seniorzy mogli 
skorzystać z dodatkowej 

ochrony

         Nowa forma kontaktu z biurem 
Rzecznika Praw Pacjenta

Częstochowska firma wyprodukowała i bezpłatnie 
udostępniła blisko tysiąc sztuk przyłbic ochronnych. 
Wszystkie, za pośrednictwem instytucji i organizacji 
pożytku publicznego, trafią do częstochowskich senio-
rek i seniorów.

Wyprodukowane przez Klimek-Plast przyłbice 
zostały przekazane 30 kwietnia w siedzibie firmy przy 
ulicy Warszawskiej. Przygotowane partie odebrali 
przedstawiciele 9 częstochowskich organizacji i insty-
tucji działających w sferze społecznej. Teraz przekażą 
przyłbice seniorkom i seniorom, którzy będą chcieli 
z nich skorzystać.

Przekazanie takich dodatkowych środków ochrony 
to kolejny element wsparcia ze strony Klimek-Plast. 
Wcześniej producent tworzyw sztucznych wyposażył 
w podobne środki m.in. śląskie szpitale, ratowników 
medycznych, policjantów i żołnierzy (łącznie około 11 
tys. sztuk).

Przyłbice przekazane przez Klimek-Plast otrzymali:
•	 Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki” – 

100 szt.
•	 Fundacja Chrześcijańska „Adullam” – 50 szt.
•	 Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej – 300 szt.
•	 Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 

i rodzinie „Dla rodziny” – 200 szt.
•	 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów – 30 szt.
•	 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj 

dalej” – 100 szt.
•	 Fundacja dla Rozwoju – 20 szt.
•	 Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa – Gna-

szyn – 15 szt., Raków – 15 szt.
•	 Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej 

prowadzone przez MOPS – 70 szt.

Częstochowska firma wyprodukowała
 i bezpłatnie udostępniła blisko tysiąc sztuk przyłbic ochronnych. Wszystkie, za pośrednictwem 

instytucji i organizacji pożytku publicznego, trafią do częstochowskich seniorek i seniorów.

 Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta – pod adre-
sem www.gov.pl/rpp – w prawym dolnym rogu znaj-
dziemy ikonkę czatu, niezależnie od tego, czy akurat 
korzystamy z komputera, telefonu czy tabletu. Po klik-
nięciu w ikonkę rozwinie się aktywne okno rozmowy, 
w którym można zadawać pytania konsultantom. 

Czat dostępny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 18.00. 

 Z konsultantami Rzecznika Praw Pacjenta nadal 
można porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod bez-
płatny numer 800 190 590. 

 
Szczegółowe informacje o wszystkich dostępnych 

możliwościach kontaktu z biurem RPP – także m.in. 
dla osób z trudnościami w komunikowaniu się – można  
znaleźć pod linkiem  www.gov.pl/web/rpp/kontakt.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że teraz można konsultować się 
z jego ekspertami także za pomocą czatu online. Nadal istnieje również możliwość porady tele-

fonicznej. RPP to centralny organ administracji rządowej zajmujący się ochroną praw pacjentów. 



 
 

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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