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Egzemplarz bezpłatny

Straty po huraganie
potężny huragan, który przeszedł nad Krakowem 

w nocy z 23 na 24 sierpnia 2007 r. spowodował straty 
w drzewostanie na terenie parku solvay. Niszcząc 

zieleń, nie oszczędził również domków kampingo-
wych w Osir Krakowianka. 

4 września podczas uroczystej inauguracji roku 
szkolnego Prezydent Jacek Majchrowski oddał do 
użytku nową salę gimnastyczną w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy ul. 
Strąkowej 3 A. 

Prezydent podkreślił, że szkoły integracyjne to pla-
cówki szczególne, gdzie wychowuje się w sposób taki, 
jak należy – w duchu tolerancyjnym. Przypomniał także 
znakomite osiągnięcia sportowe uczniów ZSOI Nr 3. 
Mam nadzieję, że nowa sala gimnastyczna służyć będzie in-
tegracji wszystkich uczniów oraz kultywowaniu działań spor-
towych i tanecznych, które są chwałą szkoły – powiedział 
podczas otwarcia nowej sali gimnastycznej Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

Nowa sala gimnastyczna w ZsOi Nr 3

dokończenie na str.4

dokończenie na str.5



Rada zaopiniowała pozytywnie ustalenie warunków 
zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingiem 
naziemnym, infrastrukturą techniczną i drogową wraz 
z przebudową drogi w rejonie ulicy Połomskiego.

Natomiast negatywną opinię otrzymał wniosek o 
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Bu-
dowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych z usługami w parterze i wbudowanymi garażami, 
miejscami postojowymi naziemnymi na terenie części 
działki nr 116/4, i na działce nr 720/2 obr. 44 Podgórze 
oraz na terenie części działki nr 627/9 i na działce nr 
720/1obr 33 Podgórze, budowa dwóch wjazdów z działki 
drogowej nr 720/3 obr. 33 Podgórze oraz infrastruktu-
ry technicznej (w tym przełożenie gazociągu) na w/w 
działkach przy ul. Kościuszkowców w Krakowie”. Rada 

Z minionej sesji  
rady Dzielnicy iX

uzasadnia swoje stanowisko tym, iż Uchwałą Nr V/ 42/ 
2007 z dnia 27-02-2007 r. wnioskowała o włączenie w/w 
działek w teren Parku Solvay, gdyż stanowią one wraz 
z parkiem spójną całość.

Rada uchwaliła również wniosek o budowę ekranów 
akustycznych w ul. Zakopiańskiej po stronie niepa-
rzystej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej. 
Uchwałę podjęto na wniosek mieszkańców. Odcinek 
ulicy Zakopiańskiej od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej 
charakteryzuje się szczególną uciążliwością dla miesz-
kańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie 
ulicy (podjazd stromy pod górę). 

W celu zapewnienia realizacji zadań uchwalono ko-
rektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2007 rok 
realizowanych przez Krakowski Zarząd Komunalny. 

W dniu 21 sierpnia 2007 odbyła się Xiii sesja rady Dzielnicy iX. radni m. in. opiniowali ustalenia 
warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych na terenie Dzielnicy iX.

Treść pisma jest następująca:
„W nawiązaniu do pisma z dnia 02.07.2007 r. znak: 

GO-10.MO-0565-3-43/07 oraz z dnia 12.07.2007 r. znak: 
GO-10.MO-0565-3-43/07 informuję, że w miesiącu 
lipcu/sierpniu Br. Przeprowadzona została kontrola 
w/w Zakładu.

W czasie  kont rol i  w ykona ne zosta ły pom i-
ary emisji. Wyniki tych pomiarów nie wykazują 
przekroczeń wielkości dopuszczalnych, określonych 
w obowiązującym, wydanym przez Prezydenta Kra-
kowa pozwoleniu z dnia 13 kwietnia 2006 r. (znak: GO-
10.MO.76420-7/06) na wprowadzanie pyłów i gazów do 
powietrza. Jak wynika z ustaleń dokonanych w czasie 
kontroli, Zakład posiada urządzenia odpylające, które 
są eksploatowane i znajdują się w poprawnym stanie 
technicznym. Zakład nie posiada natomiast urządzeń 
dla redukcji emisji zapachowo-odorowych. Działania 

W sprawie  
odlewni przy ul. Zakopiańskiej

podejmowane w kierunku ich ograniczenia realizowane 
są drogą eliminowania lub korygowania technologii 
stanowiących źródła tych emisji. W obecnym stanie 
prawnym uciążliwość zapachowa nie jest regulowana 
stosownymi przepisami.

Odczuwanie uciążliwości emisyjnej odlewni spow-
odowane jest w znacznej mierze tym, iż znajduje się 
ona aktualnie właściwie w centrum zabudowy miesz-
kaniowej, co przy niekorzystnej sytuacji meteorolog-
icznej może być szczególnie uciążliwe, niezależnie od 
tego, czy Zakład dotrzymuje warunków ustalonych w 
pozwoleniu.

Z informacji, które uzyskano od kierownictwa 
Zakładu w czasie kontroli wynika, że podejmowane 
są działania w kierunku zmiany jego dotychczasowej 
lokalizacji.”

Rada Dzielnicy IX otrzymała do wiadomości pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie dotyczące kontroli Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa Specodlew Sp. Z o. o. przy ul. 
Zakopiańskiej 73 w Krakowie
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Zajęcia prOpONOWaNe prZeZ OsieDLOWY 
KLUB KULTUrY „isKierKa” (UL. ŻYWiecKa 44):

• nauka tańca towarzyskiego (zajęcia zbiorowe), nauka 
tańca towarzyskiego (pary, małżeństwa), nauka rock and 
rolla, disco i innych form tanecznych, nauka tańca dla 
dzieci niedosłyszących, lekcje indywidualne z nauki tańca, 
pogotowie taneczne (prowadzenie: mgr inż. Andrzej Go-
lonka – absolwent Studium Tanecznego przy Min. Kultury 
i Sztuki)

• nauka gry na gitarze, pianinie, syntezatorze i flecie 
(prowadzenie: mgr Jacek Poręba, mgr Władysław Kamejsza 
– absolwenci Akademii Muzycznej),

• aerobik dla pań i panów (prowadzenie: mgr Bogumiła 
Sikora, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego),

• zajęcia w pracowni plastycznej (w tym nauka rysun-
ku) – warsztaty tkacko-wikliniarskie (prowadzenie: mgr 
Adam Pochopień, artysta plastyk), 

• klub szachowy z nauką gry, nauka gry w szachy dla 
dzieci niedosłyszących (prowadzenie: mgr Józef Bujak, 
matematyk i szachista),

• koło fotograficzne, koło 40-latka, koło żywego słowa, 
kółko teatralne (prowadzenie: mgr Magdalena Wróbel, 
polonista o specjalności teatrolog), 

• klub filmowy, 
• gry i zabawy świetlicowe i zajęcia integracyjne dla 

dzieci i młodzieży. 
Ponadto w Iskierce prowadzone będą przez Magdalenę 

Wróbel korepetycje z humanistycznych przedmiotów 
szkolnych oraz zajęcia dla przedszkolaków (w środy i w 
piątki w godz. 10.30-13.30).

Zapisy na zajęia pod numerem telefonu 012 266 03 45

ceNTrUm sZTUKi WspółcZesNej sOLVaY  
(UL. ZaKOpiańsKa 62) prOWaDZi ZapisY Na 
Zajęcia eDUKacYjNe:

• Warsztaty tańca nowoczesnego
Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 3h w grupach: 

początkującej, średniozaawansowanej oraz zaawansowa-
nej. W programie: technika funky, hip-hop (MTV Dance).

prowadzenie: Tomasz Menducki, koszt: 60 zł/miesiąc
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA WSZYSTKICH 

GRUP ODBĘDZIE SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIA-
ŁEK) O GODZ. 18.00.

• Warsztaty tańca współczesnego
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min 

w grupach: początkującej i zaawansowanej. W programie: 
taniec współczesny, taniec modern, elementy tańca jazzo-
wego, improwizacja, ćwiczenia relaksacyjne, stretching.

Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godz. 
18.00 - 19.30. 

prowadzenie: Dominika Szablowska, koszt: 40 zł/miesiąc
• Zajęcia taneczne dla dzieci od 6 do 10 lat 
W programie: podstawy tańca klasycznego, tańców naro-

dowych, tańca towarzyskiego; ćwiczenia ogólnorozwojowe, 
gry i zabawy taneczno-ruchowe, rytmiczne, sprawnoś-
ciowe, kształtujące świadomość ciała i pamięć ruchową, 
interpretacja muzyki, dbałość o prawidłową postawę.

Od września zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych  
do udziału w klubach, kołach zainteresowań oraz warsztatach 

edukacyjnych i artystycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 
17.00-18.00.

prowadzenie: Dominika Szablowska, koszt: 30 zł/mie-
siąc

• Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
– w programie: poznanie techniki malowania, materiałów 
i narzędzi; poznanie technik mieszanych (wycinanki, wy-
dzieranki i in.); lepienie z plasteliny i gliny.

Zajęcia dla dzieci starszych (szkoła podstawowa) – w 
programie: poznanie problemów malarskich (linia, plama, 
nauka o kolorze, kontrastach, fakturze, formie); poznanie 
tematów malarskich (pejzaż, portret, martwa natura, scena 
rodzajowa); rzeźba (pojęcie bryły).

Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych – w pro-
gramie: martwa natura (studium rysunkowe, węglem, 
ołówkiem, kredką); martwa natura (obraz – tempera 
bądź akwarela, pastel, kredka); studium postaci, portret, 
pejzaż (tempera, akwarela, pastel, kredka); abstrakcja, 
ilustracja; rzeźba w glinie (małe formy).

prowadzenie: Renata Kulig-Radziszewska, koszt: 30 
zł/miesiąc 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA WSZYSTKICH 
GRUP ODBĘDZIE SIĘ 26 WRZEŚNIA (ŚRODA) O GODZ. 
18.00.

• Zajęcia z Gimanstyki pilatesa 
Technika Pilatesa jest odpowiednia dla każdego, nieza-

leżnie od wieku, czy stopnia zaawansowania. Ćwiczenia 
poprawiają elastyczność ciała, zwiększają siłę mięśni, po-
prawiają kontrolę mięśni pleców oraz kończyn, wysmuklają 
sylwetkę, poprawiają stabilność kręgosłupa, poprawiają 
kondycję ruchową i równowagę, rozluźniają ramiona, kark 
i górną część pleców. Są także pomocą w rehabilitacji kon-
tuzji stawów i kręgosłupa i w prewencji kontuzji układu 
kostnego i mięśni.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min. 
we wtorki oraz w czwartki w godz. 18.30-19.30.

prowadzenie: Kinga Szablowska, koszt: 50 zł/miesiąc
• Warsztaty salsy prowadzone przez Szkołę Krambo 

Dance (www.krambodance.com)
• Warsztay tańca klasycznego dla dorosłych prowadzo-

ne przez Elenę Korpusenko – byłą solistkę Baletu Opery i 
Operetki Krakowskiej, a obecnie pracownika dydaktyczne-
go. W programie taniec na pointach, partnerowanie.

Ponadto CSW SOLVAY zaprasza do nowo powstającego 
The Union Jack English Club oraz Prywatnej Szkoły Mu-
zycznej „Da capo” działającej przy Centrum.

• prywatna szkoła muzyczna „Da capo” oferuje na-
stępujące zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym. W programie w zależności od wieku utanecznie-
nie z rytmiką i umuzykalnieniem, tańce ludowe, rytmika z 
umuzykalnieniem i kształceniem słuchu, balet klasyczny, 
elementy tańca współczesnego, indywidualna nauka gry 
na instrumentach fortepian, gitara klasyczna i elektryczna, 
flet poprzeczny, keyboard, flet, warsztaty wokalne (piosen-
ka aktorska), zajęcia gimnastyczne dla mam.

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 012 266 98 12.
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Podczas uroczystości oddania do użyt-
ku nowej sali gimnastycznej Prezydent 
przekazał uczniom komplet piłek do siat-
kówki oraz koszykówki. 

W części artystycznej dzieci i młodzież 
wystąpiły z fragmentem programu przy-
gotowanego i prezentowanego podczas 
tegorocznych majowych obchodów jubi-
leuszu 750-lecia lokacji Krakowa. Osnową 
była bogata i barwna tradycja naszej „ma-
łej ojczyzny”. Pośród regionalnych tańców, 
przyśpiewek i piosenek nie zabrakło także 
hejnału krakowskiego i Lajkonika. Gościn-
nie wystąpił gitarzysta, piosenkarz, autor 
tekstów wielu znanych piosenek i lider 
zespołu „Pod Budą” Andrzej Sikorowski.

Nowa sala gimnastyczna posiada 
wymiary 18 x 30m oraz użytkową po-
wierzchnię 845,1 m2. Będą z niej korzystali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 158 oraz 
Gimnazjum nr 25. Sala posiada zaplecze 
sanitarno-szatniowe (przystosowane 
także dla osób niepełnosprawnych), pokój 
dla instruktorów oraz magazyn sprzętu 
sportowego. Sala gimnastyczna została 
wyposażona m.in. w nowe drabinki, 
tablice do koszykówki, bramki do piłki 
nożnej, materace gimnastyczne, siatki do 
siatkówki oraz tenisa. W sali prowadzone 
będą także zajęcia rehabilitacyjne dla dzie-
ci. Środki na budowę nowej sali w całości 
pochodzą z budżetu Miasta (ponad 2 mln 
600 tys. zł). Budowa sali gimnastycznej 
rozpoczęła się w czerwcu 2006 roku.

Nowa sala gimnastyczna w ZsOi Nr 3
dokończenie ze str.1

Podczas wakacji Łagiewnickie Towarzystwo Kultural-
ne zorganizowało wycieczkę programową Koła Młodych 
Miłośników Ziemi Łagiewnickiej. Wycieczka wiodła 
Szlakiem Miejsc Pamięci, które są w tegorocznym pro-
gramie pracy Koła. Uczestnicy zwiedzili Kopiec Tadeu-
sza Kościuszki oraz tamtejsze muzeum, Muzeum Figur 
Woskowych i Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. 
Członkom Koa na wycieczce towarzyszyli opiekunowie 
oraz p. Jerzy Wardas – wiceprezes ŁTK

Wycieczka Koła mmZł  
szlakiem pamięci Narodowej

Koło jest agendą Łagiewnickiego Towarzystwa Kul-
turalnego. Powstało jesienią w 2006 r., aby pozyskać 
młodych do pracy na rzecz rodzimych Łagiewnik. 
Obecnie liczy 33 członków – uczniów Gimnazjum nr 
81 z ZSO nr 17. Opiekują się nim panie Monika Garbacz 
– nauczycielka z ZSO nr 17 i Zofia Kudełka – członek 
zarządu ŁTK, emerytowana nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej nr 55.

Dzielnica iX Łagiewniki • Borek FaŁęcki
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Na ulicy Goryczkowej, nie więcej jak 10 m przed 
będącym na nocnym patrolu radiowozem policyj-
nym, na jezdnię spadło złamane drzewo wraz ze 
słupem oświetleniowym. Policjanci cudem uniknęli 
nieszczęścia. Na miejscu w ciągu 10 minut zjawił się 
wóz strażacki i strażacy przystąpili błyskawicznie do 
przywracania przejezdności ulicy. Za szybką reakcję 
i sprawnie przeprowadzoną akcję należą się dla poli-
cjantów i strażaków podziękowania. 

Adam Migdał

Straty po huraganie
dokończenie ze str.1

inwestycje

Przed nami kolejna Podgórska Jesień Kulturalna, 
czyli cykl imprez – koncertów, konkursów i rozmaitych 
pokazów artystycznych w czasie imprez plenerowych w 
Parku Bednarskiego i na Placu Niepodległości, spektakli 
i wystaw – odbywających się we wrześniu każdego roku. 
Kulminacyjnym punktem tego przedsięwzięcia jest 
„Powitanie Jesieni” – całodzienna impreza plenerowa, 
zwieńczona malowniczym pokazem sztucznych ogni. 
Tego dnia Krakowianie mają również możliwość spot-
kania i wymiany poglądów z przedstawicielami władz 
miasta. Podgórska Jesień Kulturalna to także spotkania 
podgórskich szkół i przedszkoli podczas quizów, wspól-
nych zabaw sportowych i plastycznych, oraz okazja do 
poznania historii dzielnicy, jej najważniejszych postaci 
i zabytków. Szczegółowe informacje na stronie www.
dkpodgorze.krakow.pl.

W ramach tegorocznej Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 
zapraszamy na imprezy kameralne do Klubu Osied-
lowego Iskierka oraz Centrum Sztuki Współczesnej 
SOLVAY.

W Klubie Osiedlowym iskierka:
14.09.2007
godz. 17.30 – otwarcie wystawy KRAKÓW W MALARST-
WIE ADAMA POCHOPIENIA I JEGO GOŚCI
godz. 18.00 – wernisaż zbiorowej wystawy poplenerowej 
WIDOKI BORKU FAŁĘCKIEGO – malarstwo i rysunek
15.09.2007
godz. 10.30 – Turniej Tańca Towarzyskiego dla dzieci O 
ŻÓŁY JESIENNY LIŚĆ (w kategoriach wiekowych do 9 
lat klasy H i G oraz młodzicy 10-11 lat klasy H i G)
16.09. 2007  
godz. 11.00 – Turniej szachowy O ŻÓŁY JESIENNY 
LIŚĆ 
godz. 15.00-18.00 – wystawa malarstwa w plenerze na 
Placu Niepodległości – prace Grażyny Stępniewskiej-
Szynalik oraz Adama Pochopienia

W centrum sztuki Współczesnej „solvay”:
14.09.2007
godz. 19.00 – Koncert współczesnej muzyki improwiz-
owanej w wykonaniu Polish Improvisers Orchestra w 
składzie: Rafał Mazur, Marcin Dymitr- Emiter, Patryk 
Zakrocki
Wstęp wolny
15.09.2007
godz. 19.00 – Wieczór teatralny z Teatrem Widzenie z 
Lublina – spektakl teatralny pt. „Wojna wciąż trwa” w 
reżyserii Adama Bartosia połączony z pokazem multi-
medialnym
 Wstęp wolny
16.09.2007
godz. 19.00 – Spektakl taneczny pt. „Między gestem a 
dźwiękiem” w wykonaniu Teatru Wertumnus

podgórska jesień Kulturalna 
14–16 Września 2007

W ramach tegorocznych przedsięwzięć inwestycyjnych na 
terenie Dzielnicy IX rozpoczęto remont ulicy Kołodziejskiej.
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miejski program Ochrony i promocji Zdrowia 
"Zdrowy Kraków 2007-2009" 

Bezpłatne badania profilaktyczne
Od dnia 1 lipca 2007 r. dostępne są dla mieszkańców Krakowa w placówkach zdrowotnych na terenie Miasta 

programy profilaktyki zdrowotnej finansowane przez Miasto Kraków w latach 2007-2009.
Profilaktyka i promocja zdrowia to jedne z najistotniejszych obszarów realizacji przyjętego przez Radę Miasta 

Krakowa w październiku 2006 r. Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”. 
Ustalono następujące programy profilaktyki zdrowotnej na najbliższe trzy lata:

1. Program profilaktyki miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia. 
2. Program wczesnego rozpoznawania raka piersi. 
3. Program wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy – zgodnie z odrębną uchwałą Rady     

 Miasta Krakowa. 
4. Program wczesnego rozpoznawania raka jelita grubego. 
5. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych. 
6. Program profilaktyki wad postawy. 
7. Program profilaktyki raka tarczycy. 
8. Program profilaktyki próchnicy u dzieci. 
9. Program prewencji raka prostaty. 
10. Szczepienia przeciw grypie mieszkańców Krakowa powyżej 65 roku życia. 
11. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”. 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące programów 
– kontynuacja z poprzedniego numeru.

6. program profilaktyki wad postawy
Celem ogólnym programu jest wczesne wykrywanie 

wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci. Celem 
szczegółowym jest zmniejszenie odsetka dzieci z niele-
czoną skoliozą, a także ograniczenie jej następstw. Ba-
daniami objęte zostaną dzieci w wieku od 11 do 12 roku 
życia, będące mieszkańcami Miasta Krakowa.

program składać się będzie z dwóch etapów. Bada-
niami objęte zostaną wszystkie dzieci ze szkół zakwa-
lifikowanych do uczestnictwa w programie. Badania 
etapu i i terapia w ramach ii etapu przeprowadzone 
zostaną w danej placówce oświatowej.

N.Z.O.Z. „Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłu-
pa” - ul. Krakowska 39 (tel. 012-433-87-05) 

NZOZ „Śródmieście” - ul. Długa 38 (tel. 012-423-02-89)
NZOZ „Centrum Medyczne Prokocim Nowy” - ul. 

Teligi 8 (tel. 012-658-40-55)
„Krakowskie Centrum Rehabilitacji” - Al. Modrzewio-

wa 22 (tel. 012-428-73-03)

7. program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 
40 roku życia

Głównym celem programu jest wczesne rozpoznanie 
istotnych patologii tarczycy.

populację badaną będą stanowiły mieszkanki Krako-
wa po 40 roku życia z podejrzeniem schorzenia gruczołu 
tarczowego. 

etap i: badanie fizykalne tarczycy wraz z badaniem i 
ankietą pacjenta.

etap ii: Część 1: badanie poziomu „TSH” oraz badanie 
„USG” tarczycy oraz konsultacja lekarska; Część 2: w 
uzasadnionych przypadkach (ok. 10 % osób badanych 
w Części 1), biopsja cienkoigłowa. Obydwa etapy będą 
realizowane w tej samej jednostce. 

NZOZ Medyczne Centrum „DIAB-ENDO-MET” - ul. 
Rusznikarska 17 (tel. 012-378-39-86) 

FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. Biuro Regionalne w 
Krakowie - ul. Mazowiecka 4-6 (tel. 012-630-49-38) 

S.C.D.Z. „MEDICINA” - ul. Rogozińskiego 12 (tel. 012-
266-50-62) 

„Ośrodek Leczenia Schorzeń Cywilizacyjnych Zespół 
Poradni Specjalistycznych” - Al. Pokoju 4 (tel. 012-412-
01-89) 

NZOZ „KOV-MED.” - ul. Pleszowska 23 (tel. 012-420-
23-20, 012-415-58-00, 012-415-60-31) 

Centrum Medyczne „MED.-ALL” S.C. - ul. Budziszyń-
ska 1 (tel. 012-641-07-90) 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza 
- ul. Prądnicka 35-37 (tel. 012-257-84-84; Rejestracja: 012-
257-84-18) 

Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych 
„Batorego 3” Sp. z o.o. - ul. Batorego 3 (tel. 012-632-57-35, 
012-632-80-39 wew. 37 i 38) 

NZOZ „Centrum Medyczne Prokocim Nowy” - ul. 
Teligi 8 (tel. 012-658-35-40) 

Firma marketingowo - Medyczna Sp. z o.o. NZOZ 
MARK-MED. - os. Urocze 2 (tel. 012-644-24-74) 

ZOZ „Centrum Medyczne - Nowa Huta” - ul. Ujastek 
3 (tel. 012-683-38-44/46)

8. program profilaktyki próchnicy u dzieci
programem objęte zostaną dzieci z placówek oświa-

towych w wieku od (6) do (14) lat, będące mieszkańcami 
miasta Krakowa. Programem objęte zostaną wszystkie 
dzieci ze szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w 
programie. W trakcie jego realizacji odbędą się dwie 
wizyty w gabinecie stomatologicznym, na które dzieci 
przyjdą ze szkoły z opiekunem (nauczycielem/wycho-
wawcą). 

„Miejskie Centrum Stomatologii” Śródmieście” Sp.z o. 
o. - Pl. Św. Ducha 3 (tel. 012-422-35-29) 

„Miejskie Centrum Stomatologii Nowa Huta” NZOZ 
- os. 2 Pułku Lotniczego 22 (tel. 012-649-68-00) 

N.S.Z.O.Z. Miejskie Centrum Stomatologii KROWO-
DRZA Sp. z o.o. - ul. Tetmajera 2 (tel. 012-415-80-91) 
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Miejskie Centrum Stomatologii PODGÓRZE Sp. z o.o. 
- ul. Na Kozłówce 29 (tel. 012-657-23-00)

9. program prewencji raka prostaty 
Głównym celem programu jest wczesne wykrycie 

raka prostaty. 
Populację badaną będą stanowili mężczyźni, miesz-

kańcy Miasta Krakowa w pierwszej kolejności w wieku 
od 60 do 61 lat, a następnie pozostali z przedziału wie-
kowego od 50 do 69 lat. Program składać się będzie z 
dwóch etapów. 

S.C.D.Z. „MEDICINA” - ul.Barska 12 (tel. 012-269-29-45) 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 

- os. Złota Jesień 1 (tel. 012-646-84-29) 
NZOZ „COR VITA” S.C. - ul. Kościuszki 35 (tel. 012-

429-36-63, 012-429-35-35) 
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki - ul. Grzegórzecka 18 

(tel. 012-424-79-59) 
ZOZ „Centrum Medyczne Nowa Huta” Sp. z o.o. - ul. 

Ujastek 3 (Informacja: 012-683-38-00, Rejestracja: 012-
683-38-92)

10. program szczepień ochronnych przeciw grypie 
mieszkańców miasta Krakowa po 65. roku życia. 

program szczepień ochronnych przeciw grypie adre-
sowany jest do mieszkańców miasta Krakowa powy-
żej 65. roku życia Program realizowany będzie w tzw. 
punktach szczepień w indywidualnych lub grupowych 
praktykach lekarskich oraz publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej w Krakowie. Program skła-
dać się będzie z dwóch etapów. 

ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” Sp. z o.o. - ul. 
Ujastek 3 (tel. 012-683-39-43) 

ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” Sp. z o.o. - os. 
Na Skarpie 64 (tel. 012-644-84-89) 

ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” Sp. z o.o. - os. 
Złota Jesień 15b (tel. 012-648-98-77) 

NZOZ „Biały Prądnik” Sp. z o.o. - ul. Bałtycka 3 (tel. 
012-415-32-42) 

NZOZ „Przychodnia Zdrowia Rodziny” S.C. - Al. 29 
Listopada 178a (tel. 012-665-42-85) 

ZOZ „Medycyna Pracy” Sp. z o.o. - ul. Mogilska 80 (tel. 
012-617-82-22) 

ZOZ „Medycyna Pracy” Sp. z o.o. - ul. Ciepłownicza 1 
(tel. 012-646-64-31) 

NZOZ „CORVITA” S.C - ul. Kościuszki 35 (tel. 012-429-
36-63, 012-429-35-35) 

Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „Ba-
torego 3” Spółka z o.o. - ul. Dunajewskiego 5 (012-632-57-
35, 012-632-80-39 wew. 37 i 38 

Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „Ba-
torego 3” Spółka z o.o. - ul.Batorego 3 (gabinet 202 i 207) 
(tel. 012-632-57-35) 

NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego” - ul. Inicjatywy 
Lokalnej 5 (tel. 012-264-92-78) 

NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego” - ul. Torfowa 
5 (tel. 012-257-48-10) 

NZOZ „Gabinet Lekarza Rodzinnego” - ul. Heleny 2 
(tel. 012-657-34-78, 012-659-05-44) 

NZOZ „Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych” S.C. 
- ul. Bocheńska 4 (tel. 012-430-14-00, 012-430-57-73) 

„Praktyka Lekarzy Rodzinnych” NZOZ - os. Na Ko-
złówce 29 (tel. 012-657-87-47, 012-650-20-60) 

„MULTI SCANMED Centrum Medyczne” Sp. z o.o. 
- ul. Miłkowskiego 23 (tel. 012-257-09-99/98) 

„MULTI SCANMED Centrum Medyczne” Sp. z o.o. 
- ul. Wrocławska 53 (tel. 012-631-54-06) 

Uwaga miłośnicy języka 
angielskiego!

Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY zaprasza 
wszystkich miłośników języka angielskiego i dobrej za-
bawy na spotkania The Union jack english club.

Spotkania prowadzone przez polsko-angielska firmę 
lingwistyczno-edukacyjną Language Masters. Zajęcia po-
prowadzi nauczyciel angielskiego pochodzenia Podczas 
nich będą Państwo mieli okazję uczyć się języka poprzez 
aktywny udział w klubach dyskusyjnych, zajęciach tea-
tralnych, literackich, muzycznych, dziennikarskich oraz 
wielu innych, a wszystko to w przyjaznej i nieformalnej 
atmosferze. W miarę możliwości do naszego klubu bę-
dziemy zapraszać ciekawe osoby z całego świata, które 
opowiedzą o swojej kulturze i obyczajach. 

Klub rozpoczął swoją działalność w 9 września 2007 
i będzie spotykać się w każdą niedzielę w godzinach 
12.15-14.15 w centrum sztuki Współczesnej sOLVaY. 
Koszt uczestnictwa to zaledwie 5 zł za godzinę zega-
rową.

Serdecznie zapraszamy!

„S.C.D.Z. MEDICINA” Sp. z o.o. - ul. Barska 12 (tel. 0 
12-266-96-65, 012-266-50-62) 

FALCK Medycyna Sp. z o.o. - ul. Mazowiecka 4-6 (tel. 
0-12-630-49-38, 012-630-49-00) 

Centrum Medyczne „MED.-ALL” S.C. - ul. Budziszyń-
ska 1 (tel. 012-261-07-90) 

Praktyka Lekarska Internistyczno-Pediatryczna „Zdro-
wie” Sp. z o.o. - ul. Rusznikarska 17 (tel. 012-634-23-35, 
012-423-31-29) 

NZOZ „VITA-MED.” Sp. z o.o. - os. Piastów 40 (012) 
648-42-44, (012) 645-92-88 31-623 Kraków 

NZOZ „Złota Jesień” Sp. z o.o. - os. Złota Jesień 3 (tel. 
012-648-01-14)

11. program profilaktyki i edukacji przedporodowej 
„szkoła rodzenia” 

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej 
„Szkoła rodzenia” to kompleksowe świadczenie profi-
laktyczno-edukacyjne, adresowane do kobiet w ciąży 
mieszkających na terenie miasta Krakowa oraz dla ojca 
dziecka, w szczególności dla kobiet będących pierwszy 
raz w ciąży. Czas trwania kursu - 4 tygodnie. 

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakow-
skiego - Al. Słowackiego 48 (tel. 012-423-36-66) 

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMELLI Sp. z o.o. 
- os. Jagiellońskie 1 (tel. 012-648-61-52) 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 
- os. Złota Jesień 1 (tel. 012-646-86-01) 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza - ul. 
Prądnicka 35-37 (tel. 012-257-84-84 od 7.30-15.00; 012-257-
86-05 od 16.00 do 19.00) 

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ - os. 
Na Skarpie 66 (tel. 012-644-01-44 wew. 592) 

Szpital Położniczo - Ginekologiczny „UJASTEK” Spółka 
z o.o. - ul. Ujastek 5b (Rejestracja: 012-680-34-00; Centrala: 
012-680-33-80, 012-685-54-00)
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Biuro rady Dzielnicy iX miasta Krakowa, ul. Żywiecka 13, czynne od poniedziałku do piątku
Dyżury Zarządu rady Dzielnicy iX w siedzibie rady przy ulicy Żywieckiej 13:

przewodniczący rady adam migdał – czwartki od godziny 12.00 do 14.00
Zastępca przewodniczącego Maria Słobodzian – wtorki od godziny 17.00 do 18.30

Członek Zarządu Anna Świerta – środy od godziny 16.00 do 17.30
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akcja  
„WYsTaWKa cHODNiKOWa” 2007

„Wystaw książki. Daj poczytać!”
W ramach „wystawki chodnikowej” od września rusza pilotażowa akcja „Wystaw książki! Daj poczytać!”, 

prowadzona przez miasto wspólnie z mpO sp. z o.o. i Krakowskim Zarządem Komunalnym.
mieszkańcy Krakowa mogą wystawiać niepotrzebne im książki, które następnie – po selekcji – przekazane 

zostaną na potrzeby dzieciom i młodzieży do szkolnych bibliotek.
We wrześniu zbierane są odpady wielkogabarytowe oraz książki z chodników przy ulicach: Montwiła-Mireckiego, 

Żywiecka, Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego, 
Goryczkowa, Jagodowa, Orzechowa (róg Sielskiej). Zbiórka odbędzie się w czwartek 13 września w godzinach 
20.00-22.00.

MPO przypomina, że do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, sprzęt AGD, telewizory, itp. Inne odpady: 
komunalne, poprodukcyjne, gruz, itp. nie będą odbierane i pozostaną na chodnikach.

Zapraszamy na kort tenisowy na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy ul. Strąko-
wej 3. Koszt użytkowania wynosi ok. 15 zł. Szczegóły do 
uzgodnienia pod numerem telefonu 509 404 572.

Obfite opady w pierwszym tygodniu września spowo-
dowały, że całkiem spokojne i niewielkie potoki bardzo 
przybrały. W ciągu kilku zaledwie dni poziom wody gwał-
townie wzrastał. Potok Młynny Kobierzyński wypełnił się 
wodą po brzegi. Mamy nadzieję, że wszelkie regulacje po-
toku wykonywane są w sposób zapewniający prawidłowy 
spływ wód opadowych na terenie naszej dzielnicy.

potok młynny Kobierzyńskijeszcze jedna alternatywa na 
spędzenie czasu dla miesz-

kańców naszej dzielnicy


