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Złota odznaka
dla Prezydenta Krakowa
Jacka Majchrowskiego.
W dniu 26 lipca 2008 roku na dziedzińcu Collegium Maius z okazji święta Policji, Prezydent
Jacek Majchrowski otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla Policji, za zasługi w dziedzinie bezpieczeństwa w mieście Krakowie.
cd. na str. 4

Posiedzenie Komisji Edukacji
i Kultury Fizycznej Rady Miasta
Krakowa w Przedszkolu Nr 95
W lipcu Komisja Edukacji i Kultury Fizycznej Rady
Miasta Krakowa miała posiedzenie w Przedszkolu
Nr 95 przy ul. Żywieckiej 24. Głównym punktem obrad związanych z naszą Dzielnicą IX było zapoznanie się z sytuacją lokalową Przedszkola.
cd. na str. 4
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W sprawie planowanej inwestycji w rejonie ulic Jagodowej, Orzechowej, Żywieckiej Bocznej
i Zakopiańskiej
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Miejskie Programy zdrowotne - bezpłatne badania proﬁlaktyczne

Sprawozdanie z minionej sesji
Rady Dzielnicy IX
W ubiegłym miesiącu Rada Dzielnicy IX obradowała w dniu 22 lipca.
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00

Radni uchwalili wniosek o
umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 budowy
wielofunkcyjnej hali sportowej na
terenie obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul. Chmielnej na działce nr 416/15 obr.48 o
powierzchni 1,5181 ha, będącej
własnością Gminy Kraków. Wybudowana hala sportowa służyć
będzie dzieciom i młodzieży oraz
mieszkańcom największego osiedla Krakowa – Kurdwanów. Obecna hala sportowa, którą dysponuje
klub, została zbudowana w latach
80. na trzech działkach o nieuregulowanym stanie prawnym gruntu.
Obecnie nie spełnia ona wymaganych standardów. Media zasilające
halę sportową są rozwinięciem sieci zakładowej Krakowskiej Fabryki Armatur, a Klub od 1992 r. jest
organizacją samodzielną. Pismem
z dnia 1 marca 2007 r. znak 17/03/
07 Krakowska Fabryka Armatur
S.A. poinformowała Klub, że z
dniem 31.12.2007 r. zostaną wyłączone wszystkie media zasilające
hale sportową. Szacowany koszt
pozyskania trzech działek może
przekroczyć kwotę 600 000 zł.

Koszt podłączenia mediów z sieci
miejskich szacowany jest na około
350 000 zł i wymagać będzie wielu lat na załatwienie niezbędnych
formalności. Konieczne jest również ocieplenie całej hali sportowej.
Według analizy adaptacja obecnej
hali sportowej może przekroczyć
kwotę 1 400 000 zł. W tej sytuacji zasadnym jest wybudowanie
nowego obiektu sportowego na
uzbrojonym terenie stanowiącym
własność Gminy Kraków.
Szacunkowy koszt wybudowania wielofunkcyjnej hali sportowej
o wymiarze 24 x 44 m, w oparciu
o kalkulację kosztową, wynosi
6 500 000 zł.
Radni sprzeciwili się zmniejszeniu ilości dzielnicowych obsługujących rejon Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Wnioskowano
także o zwiększenie ilości dzielnicowych obsługujących rejon naszej
dzielnicy o jednego. Rada uważa,
iż bezpieczeństwo na terenie Dzielnicy IX jest nieodłącznie związane
z policjantami pracującymi jako
Dzielnicowi na terenie dzielnicy.
Odpowiednia ilość dzielnicowych,
pracujących w terenie, zapewnia
stały kontakt z mieszkańcami, a ich
obecność przeciwdziała wszelkim

Dyżury członków Zarządu Rady
Dzielnicy IX w siedzibie Rady
przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30
Członek Zarządu
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl
Za stadionem przy ul. Chmielnej mogłaby być zlokalizowana nowa hala sportowa
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objawom patologii, wybrykom
chuligańskim, a przede wszystkim
ułatwia poznanie całego środowiska dzielnicy. Rada Dzielnicy IX
nie widzi możliwości zmniejszania ilości Dzielnicowych na terenie
Dzielnicy IX, przeciwnie – dostrzega potrzebę zwiększenia efektywności pracy poprzez zwiększenie
ilości Dzielnicowych.
Rada poparła inicjatywę utworzenia Muzeum Historii Podgórza

jako placówki kulturalno-muzealnej w zabytkowym zajeździe Pod
św. Benedyktem przy ul. Wielickiej 2.
Uchwalono również korektę listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2008. Wprowadzono
na drugim miejscu listy, w zakresie „Zieleńce i skwery”, zadanie
pn. Zagospodarowanie terenów
parku rzecznego obejmujących
siedliska przyrodnicze rzeki Wil-

gi w rejonie ul. Borsuczej – opracowanie dokumentacji.
Rada podjęła jedną uchwałę
opiniującą negatywnie ustalenia
warunków zabudowy mieszkalno-usługowej wielorodzinnej w rejonie ulic Zakopiańskiej, Orzechowej, Jagodowej, Goryczkowej
i Żywieckiej Bocznej (więcej na
ten temat w artykule na stronie
5).

Skorzystaj z siłowni
w Parku Solvay
Zapraszamy młodzież i dorosłych do korzystania z urządzeń sportowo-siłowych zamontowanych
niedawno w Parku Solvay na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Żywieckiej Bocznej.
Prosimy, aby zamykać furtki wejściowe na plac
zabaw w celu ochrony terenu, na którym bawią się
dzieci, przed psami i utrzymaniu go w czystości.

! Pomoc prawna blisko ciebie !
DYŻUR MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY IX
(UL. ŻYWIECKA 13) W DNIU 22 SIERPNIA W GODZ. 14.00-15.00.
Miejski Rzecznik Konsumentów: Michał Marszałek dabrowsa@um.krakow.pl marszami@um.krakow.pl
oraz pracownicy Biura Rzecznika:
1. Agnieszka Bednarek bednareka@um.krakow.pl
2. Jerzy Gramatyka gramatje@um.krakow.pl
3. Joanna Poznańska poznanskaj@um.krakow.pl
4. Grzegorz Pacek pacekgr@um.krakow.pl
przyjmują Konsumentów w następujących terminach: w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 16.30, od
wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum
Administracyjne, I piętro, box 72 Punkt Konsultacji Prawnych Biura Obsługi Konsumentów.
UWAGA!!! Porady prawne w Punkcie Konsultacji Prawnych ( box 72) są udzielane bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Na spotkanie z prawnikiem w Biurze Rzecznika należy umawiać się w Punkcie Konsultacji Prawnych: osobiście ( box 72 ), telefonicznie 012 61 69 231, 012 61 69 232, przez e-mail: dabrowsa@um.
krakow.pl, pacekgr@um.krakow.pl.
Miejski Rzecznik Konsumentów zachęca do korzystania z porad prawnych udzielanych przez studentów z
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, szczególnie z zakresu szeroko rozumianego
prawa karnego oraz prawa pracy. Poradnia mieści się przy al. Krasińskiego 18/3 w Krakowie, tel. 012 430 19 97.
Szczegóły dotyczące pracy Poradni i zasad udzielania porad prawnych można znaleźć na stronie internetowej
www.uppuj.org
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Złota odznaka dla Prezydenta
Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Awans dzielnicowego Pawła Saniternika
cd. ze str. 1

Podczas Święta Małopolskiej Policji obchodzonego w Collegium Maius Małopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Andrzej Rokita wręczył
policjantom Komendy Wojewódzkiej odznaczenia i
nominacje na wyższe stopnie służbowe. Szczególnie
gratulujemy wyróżnienia Pawłowi Saniternikowi
– dzielnicowemu obsługującemu teren naszej dzielnicy, który awansowany został do stopnia aspiranta
sztabowego.

Awansowany aspirant sztabowy Paweł Saniternik

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady
Miasta Krakowa w Przedszkolu Nr 95
cd. ze str. 1

Na wniosek Wiceprzewodniczącej Rady
Miasta Krakowa, a zarazem członka Komisji
Edukacji i Kultury Fizycznej RMK, pani Marty Pateny, Komisja przyjęła wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Krakowa o
sprawdzenie możliwości nadbudowy i adaptacji pomieszczeń strychu na dwa oddziały
przedszkolne. Jest to krok do przodu, aby powiększyć możliwości lokalowe przedszkola,
a tym samym stworzyć warunki do przyjęcia
do przedszkola większej liczby dzieci.

Psia kupa = 500 złotych
Niestety zbyt często zdarza się, że dzieci po spacerze w parku przynoszą do domu ślady kup na
bucikach.
Straż Miejska zapowiada surowe kary dla niefrasobliwych właścicieli czworonogów. Mandat za nieposprzątaną psią kupę może wynieść aż 500 złotych!
Chociaż na terenie Krakowa stoi kilkaset specjalnie
przygotowanych koszy na psie odchody, a służby
miejskie przeprowadzają cyklicznie akcje edukacyjne połączone z rozdawaniem akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń, wielu właścicieli czworonogów
nadal nie kwapi się do sprzątania kup pozostawionych na skwerach i chodnikach przez swoich pupili.
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Krakowska Straż Miejska zapowiada surowe karanie osób, które nie sprzątają „pamiątek” pozostawionych przez własne czworonogi. „Nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania porządku i czystości
na terenie Gminy Miejskiej Kraków, który zobowiązuje do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe, grozi
mandatem, który teraz może wynieść nawet 500
złotych” – zapowiada Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
Krakowski Zarząd Komunalny przeprowadzi
jeszcze w tym roku kolejne akcje edukacyjno-promocyjne, zachęcające do sprzątania po psach.
Jednocześnie prosimy, aby podczas spacerów w
miejscach użyteczności publicznej, np. w Parku Solvay, psy prowadzone były na smyczy i nie goniły
osób uprawiających sport.
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W sprawie planowanej inwestycji w rejonie ulic Jagodowej,
Żywieckiej Bocznej, Orzechowej i Zakopiańskiej
Na sesji w dniu 22 lipca Rada Dzielnicy IX uchwaliła negatywną opinię w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w
rejonie ulic Żywieckiej Bocznej, Jagodowej/Goryczkowej, Orzechowej i Zakopiańskiej, m. in. na terenie istniejącego jeszcze basenu OSiR Krakowianka.
Uchwała zawiera postulaty, które zdaniem radnych zoptymalizowałyby jakość inwestycji:
1.
Całość inwestycji począwszy od ul. Goryczkowej w kierunku ul. Zakopiańskiej powinna być
zaplanowana ze stopniową zabudową – od budynków dwukondygnacyjnych rosnąco stopniowo do
budynków wyższych w kierunku ul. Zakopiańskiej.
2.
Ulica Goryczkowa powinna stanowić dojazd do zabudowy części inwestycji i obsługiwać
powinna nie więcej niż 3 – 4 budynki, dwu-, trzykondygnacyjne. Część ta powinna charakteryzować
się najniższą intensywnością zabudowy. Pozostała
część inwestycji powinna być obsługiwana komunikacyjnie poprzez włączenie do ul. Zakopiańskiej
(przedłużenie drogi obok stacji paliw BP i centrum
handlowego). Obszar z planowanym terenem sportowo – rekreacyjnym powinien być obsługiwany poprzez ul. Orzechową.
3.
Należy zachować ciąg komunikacyjny pieszy od osiedla przy ul. Jagodowej w kierunku pętli
tramwajowej Borek Fałęcki.
4.
Dla całego terenu należy dążyć do maksymalnego zachowania zieleni istniejącej. Układy jezdne oraz organizacja ruchu powinna zapewnić ochronę akustyczną o podwyższonym standardzie.
5.
Na czas budowy powinien zostać wykonany
przejazd z ulicy Zakopiańskiej. Ulice Goryczkowa,
Żywiecka Boczna, Orzechowa w czasie budowy nie
mogą stanowić dróg dojazdowych dla samochodów

LIPIEC 2008

dostawczych i ciężkiego sprzętu.
6.
Obszar inwestycji od strony wschodniej tj.
od ul. Zakopiańskiej powinien stanowić zabudowę
usługowo-biurową.
7.
Ulica Żywiecka Boczna w żadnym wypadku
nie powinna stanowić drogi dojazdowej do planowanej zabudowy - docelowo.
8.
Inwestycje mieszkaniowe powinny być realizowane po wykonaniu układu komunikacyjnego.
Planowana inwestycja obejmuje zespół zabudowy
mieszkalno-usługowej wielorodzinnej z garażami
podziemnymi, z funkcją uzupełniającą biurowo-hotelowo- rekreacyjną z infrastrukturą techniczną (w
tym stacje transformatorowe), układem drogowym
i pieszym, nadziemnymi miejscami parkingowymi
(działki nr 1/29, 1/68, 17/4, 17/7, 17/9, 17/14, 64, 65,
241/1, 261/1, 261/9, 262/2, 262/3, 262/4, obr. 44 Podgórze) wraz z zespołem basenu całorocznego z funkcją
rekreacyjną, z infrastrukturą techniczną, układem
drogowym, i pieszym, naziemnymi miejscami parkingowymi (działki nr: 1/33, 17/5, 17/6 obr. 44 Podgórze) oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (układem drogowym i pieszym, w tym czterema
wjazdami na teren inwestycji – podstawowymi od
ul. Orzechowej, Zakopiańskiej z przejazdem przez
tory tramwajowe oraz przepustem – mostkiem nad
ciekiem wodnym, oraz uzupełniającymi od ul. Jagodowej/Goryczkowej oraz Żywieckiej Bocznej – ciąg
pieszo-jezdny uzupełniający) na działkach nr: 261/1,
261/9, 267/1, 267/9, 1/14, 17/11, 1/29, 233/2, 68/2, 68/3,
68/4, 68/5, 68/6, 67/44, 67/45, 67/46, 75/2, 75/3, 75/4,
75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 70/4, 70/5, 70/6, 70/8, 242, 244/2,
243/3, 243/4 obr. 44 Podgórze w rejonie ulic Zakopiańskiej, Orzechowej, Jagodowej/Goryczkowej, Żywieckiej Bocznej w Krakowie.

www.dzielnica9.krakow.pl

5

Miejskie programy
zdrowotne – bezpłatne
badania proﬁlaktyczne
Przypominamy, iż od 1 lipca ubiegłego roku 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
dniu 25 października 2006 r. Miejskiego Programu Ochrony i
Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”.
Przypominamy o wybranych programach proﬁlaktyki zdrowotnej i zachęcamy, w miarę potrzeby, do skorzystania z darmowych usług medycznych.
1. Program prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia
Celem ogólnym programu jest ograniczenie zachorowalności na choroby układu krążenia i cukrzycy typu 2 poprzez:
identyﬁkację osób z wysokim ryzykiem rozwoju miażdżycy i
cukrzycy typu 2; przeprowadzenie dla wszystkich osób z ryzykiem programu interwencji niefarmakologicznej; kontrolę
skuteczności programu interwencyjnego.
Program proﬁlaktyki miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia adresowany jest do osób, które są mieszkańcami
Krakowa, ukończyły 25 rok życia i które nie przebyły zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu oraz nie są w momencie badania leczone z powodu cukrzycy typu 2.
Laboratorium Analityczne DAN-MED. - os. Urocze 2 (tel. 012-685-50-59)
ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” Sp. z o.o. - ul. Ujastek
3 (tel. 012-683-39-43)
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych Spółka z o.o. ul. Estery 6 (tel. 012-428-37-00)
Firma Marketingowo-Medyczna Sp. z o.o. - os.Urocze 2 (te. 012-644-24-74), os.Centrum B (tel. 012-644-08-35), ul. Branicka 29 (tel.
012-645-03-12), ul. Lubocka 53 (tel. 012-645-38-07)
NZOZ „Centrum Medycyny Proﬁlaktycznej” Sp. z o.o. - ul. Komorowskiego 12 (tel. 012-421-58-120)
NZOZ „Centrum Medycyny Proﬁlaktycznej” Sp. z o.o. - ul.Olszańska 5 (tel. 012-412-05-44 wew. 3130)
NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego Wojciech Borak” - ul. Estery 6/204 (tel. 012-422-31-130)
MDK Spółka z o.o. NZOZ „Gabinet Lekarza Rodzinnego” - ul.
Kamedulska 70 (tel. 012-429-76-01)
NZOZ „Przychodnia Na Wzgórzach” Sp. z o.o. - os. Na Wzgórzach 1 (Informacja: 012-645-61-02; Rejestracja: 012-645-27-77)
NZOZ „COR VITA” S.C. - ul. Kościuszki 35 (tel. 012-429-36-63,
012-429-35-35)
NZOZ „TERAPIA-MED.” - os. Niepodległości 2 (tel. 012-647-02-44)
NZOZ „Centrum Medyczne Prokocim Nowy” - ul. Teligi 8 Centrala: (tel. 012-658-40-55; 012-658-35-40; Rejestracja: 012-658-88-90)
NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego” - ul. Inicjatywy Lokalnej 5 (tel. 012-257-48-10)
NZOZ „Gabinet Lekarza Rodzinnego” - ul. Heleny 2 (tel. 012-659-05-44, 012-657-34-78)
NZOZ „Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych” S.C. - ul. Bocheńska 4 (tel. 012-430-57-73)
„Praktyka Lekarzy Rodzinnych” NZOZ - ul. Na Kozłówce 29
(tel. 012-657-87-47, 012-650-20-60)
NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego” - os. 2 Pułku Lotniczego
22 (tel. 012-640-95-50)
S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. - ul. Rogozińskiego 12 (tel. 012-412-68-20)
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S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. - ul. Barska 12 (tel. 012-269-29-45, 012-266-50-62, 012-266-96-65, 012-267-01-55)
NZOZ „Proﬁlaktyka i Terapia Lekarska Praktyka Grupowa” Sp
z o.o. - ul. Kronikarza Galla 24 (Informacja: 012-294-73-93; Rejestracja: 012-637-25-68)
Centrum Medyczne „MED.-ALL” S.C. - ul. Budziszyńska 1 (tel.
012-261-07-90)
NZOZ „Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ” Sp. z
o.o. - Al. Pokoju 2 (tel. 012-411-99-88, 012-411-66-87, 012-411-61-92)
NZOZ Praktyka Lekarska „Azory” Spółka z o.o. - ul. Nałkowskiego 1 (Centrala: 012-638-44-94; Rejestracja: 012-638-44-55)
Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych Sp. J. - os. 2 Pułku Lotniczego 22 (tel. 012-649-13-21)
NZOZ „VITA-MED.” Sp. z o.o. - os. Piastów 40 (tel. 012-648-42-44)
NZOZ „Złota Jesień” Sp. z o.o. - os. Złota Jesień 3 (tel. 012-648-01-14)
2. Program edukacyjno-proﬁlaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi
Celem ogólnym programu jest edukacja w kierunku propagowania proﬁlaktyki wtórnej raka piersi jako postępowania
prozdrowotnego u kobiet począwszy od 40 roku życia. Należą
do niej nieodłącznie związane elementy: samobadanie piersi
raz w miesiącu; badanie piersi przez lekarza raz w roku; mammograﬁa raz na 1-1,5 roku.
Program adresowany jest do wszystkich kobiet, mieszkanek Krakowa rozpoczynających 40 rok życia w danym roku
kalendarzowym tj.: w 2008- rocznik 1968.
W przypadku niezrealizowania zaplanowanych środków ﬁnansowych w danym roku istnieje możliwość włączenia do programu kobiet z roczników poprzednich (starszych) w miarę ich zgłoszeń oraz
wolnych miejsc.
NZOZ „POLIKMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie - ul.
Garncarska 3/1 (tel. 012-422-68-24, 012-422-41-59, 012-421-79-97)
S.C.D.Z. „MEDICINA” - ul. Rogozińskiego 12 (tel. 012-412-22-19)
„Zakład Rentgena i USG” - ul. Teligi 8 (tel. 012-657-48-72)
„Zakład Rentgena i USG” - ul. Smoleńsk 25 A/2 (tel. 012-422-00-63)
NZOZ „Centrum Medycyny Proﬁlaktycznej” Sp. z o.o. - ul. Komorowskiego 12 (tel. 012-427-05-40)
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki - ul. Kopernika 19 (tel. 012-424-77-65)
ZOZ „Centrum Medyczne Nowa-Huta” Sp. z o.o. - ul. Ujastek
3 (tel. 012-683-38-92)
3. Program proﬁlaktyki wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy
Celem ogólnym Programu jest obniżenie zachorowalności
i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanek Miasta Krakowa w latach 2007-2009. Cele szczegółowe
programu są następujące: wykrywanie stanów przednowotworowych; wyodrębnienie grupy podwyższonego ryzyka,
wymagającej badań cytologicznych częstszych, niż co 3 lata;
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym
„Narodowy Program Proﬁlaktyki Raka Szyjki Macicy” ; podniesienie poziomu świadomości społecznej w kwestii badań
proﬁlaktycznych.
Badane będą kobiety w wieku od 25 do 59 lat. W przypadku niezrealizowania zaplanowanych środków ﬁnansowych
w danym roku istnieje możliwość włączenia do programu
kobiet z roczników poprzednich (starszych) w miarę ich
zgłoszeń oraz wolnych miejsc.
ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” Sp. z o.o. - ul. Ujastek
3 (tel. 012-683-38-75)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - ul. Prądnicka 80 (tel. 012-614-33-33)
NZOZ „CORVITA” S.C. - ul. Kościuszki 35 (tel. 012-429-36-63,
012-429-35-35)
NZOZ „Centrum Medyczne Prokocim Nowy” - ul. Teligi 8
(Centrala: 012-658-40-55, 012-658-35-40; Rejestracja: 012-658-88-90)
NZOZ „Lekarska Poradnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny” - ul. Bronowicka 73 (tel. 012-638-34-34, 012-623-04-10)
NZOZ „Śródmieście” - ul. Długa 38 (tel. 012-632-54-88)
NZOZ „GRO-MEDICUS” Sp. z o.o. - ul. Szwedzka 27 (tel. 012-
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-266-20-84, 012-266-46-79)
S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. - ul. Rogozińskiego 12 (tel. 012-417-33-77)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera os. Złota Jesień 1 (tel. 012-646-86-86, 012-646-83-29)
NZOZ „KOV-MED.” - ul. Pleszowska 23 (tel. 012-415-58-00, 012-415-60-31, 012-420-23-20)
NZOZ „Ginekologii i Położnictwa GEMELLI” Sp. z o.o. - os. Jagiellońskie 1 (tel. 012-681-31-30)
NZOZ „POLIKMED” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie - ul.
Garncarska 3/1 (tel. 012-422-68-24, 012-422-41-59, 012-421-79-97)
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego - ul. Siemiradzkiego 1 (tel. 012-634-26-00)
Centrum Medyczne „MED.-ALL” S.C. - ul. Budziszyńska 1 (tel.
012-261-07-90)
4. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Celem szczegółowym programu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnych jego stadiach zaawansowania oraz tzw. stanów przedrakowych.
Program adresowany jest do osób (kobiet i mężczyzn) w
wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia niezgłaszających (niepodających w wywiadzie lekarskim) żadnych dolegliwości
ze strony przewodu pokarmowego. Ponadto osoby z grupy
podwyższonego ryzyka raka jelita grubego, w tym z chorobą
nowotworową w najbliższej rodzinie, z udokumentowaną
tzw. polipowatością jelita, także z tzw. polipowatością rodzinną, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego raka
jelita grubego, przewlekłych stanów zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajonego krwawienia z przewodu
pokarmowego. Dla osób z grupy podwyższonego ryzyka
kryterium wiekowe nie jest obowiązujące.
„RACŁAWICKA” Sp. z o.o. - ul. Racławicka 48 (tel. 012-412-88-62)
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki - ul. Kopernika 40 (tel. 012-424-80-51)
S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. - ul.Braska 12 (tel. 012-267-01-55)
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza - ul. Prądnicka 35-37 (Rejestracja: 012-257-84-18, 012-257-84-84)
5. Program proﬁlaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40
roku życia
Głównym celem programu jest wczesne rozpoznanie istotnych patologii tarczycy.
Populację badaną będą stanowiły mieszkanki Krakowa
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. Budziszyńska 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)
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6. Program prewencji raka prostaty
Głównym celem programu jest wczesne wykrycie raka
prostaty.
Populację badaną będą stanowili mężczyźni, mieszkańcy
Miasta Krakowa w pierwszej kolejności w wieku od 60 do 61
lat, a następnie pozostali z przedziału wiekowego 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)
7. Program szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Miasta Krakowa po 65. roku życia.
Program szczepień ochronnych przeciw grypie adresowany jest do mieszkańców Miasta Krakowa powyżej 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 składać 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 „Batorego 3” Spółka z o.o. - ul. Dunajewskiego 5 (012-632-57-35, 012-632-80-39 wew. 37 i 38
Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „Batorego 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 Kozłówce 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)
„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. Budziszyńska 1
(tel. 012-261-07-90)
Praktyka Lekarska Internistyczno-Pediatryczna „Zdrowie”
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)
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Lato w mieście 2008
Wakacje w Dzielnicy IX
BEZPIECZNE WAKACJE W PARKU WODNYM
Do 29 sierpnia Urząd Miasta Krakowa zapewnia
dzieciom i młodzieży z terenu Krakowa ulgowe bilety wstępu do Parku Wodnego przy ul. Dobrego
Pasterza 126.
Jak co roku w okresie wakacji, w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
„Bezpieczny Kraków”, dzieci i młodzież z terenu
Krakowa mają ulgowy wstęp do Parku Wodnego.
Od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do
lat 16 za 1,5-godzinny pobyt w hali basenowej płacą
2,50 zł. Bilet w tej cenie można zakupić na podstawie kuponów rabatowych, które są wydawane codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 przed wejściem głównym do Parku Wodnego.
Dziennie z ulgowego wstępu w ramach Programu
może skorzystać do 300 osób. Kupony są wydawane za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Dzieci do 10. roku życia mogą wejść na halę basenową tylko z pełnoletnim opiekunem. Opiekun może
wykupić bilet na 1,5 godz. w promocyjnej cenie 8 zł.

ul. Koziej. Z obiektu można korzystać w godz. 10.00
– 18.00. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt wodny, ponadto przy kąpielisku znajdują się 2 boiska do
siatkówki plażowej. Działa również otwarte kąpielisko strzeżone w Przylasku Rusieckim. Kąpielisko
będzie zarządzane przez Zarząd Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krakowie, obsługiwane
przez ratowników WOPR.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
Przez cały sierpień w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 zapraszamy
dzieci i młodzież na zajęcia sportowe na obiektach KS Borek przy ul. Żywieckiej 13.

Do dyspozycji mieszkańców jest również
boisko do siatkówki i piłki plażowej na terenie
Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul.
Żywieckiej.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza także mieszkańców do korzystania ze strzeżonych otwartych obiektów wodnych - Basenów OSiR „Krakowianka” przy
ul. Eisenberga 2 oraz Bulwarowej 1. Basen przy ul.
Eisenberga czynny jest codziennie w godz. 10.00-18.00. Do dyspozycji mieszkańców jest boisko do
siatkówki plażowej, brodzik dla dzieci oraz bufet.
Czynne jest otwarte strzeżone kąpielisko Bagry przy

„Wystawka chodnikowa” 2008
Akcja „Wystawka chodnikowa” trwa! Jest to szansa dla mieszkańców Krakowa na bezpłatne pozbycie się dużych odpadów – zbędnych mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. Zbiórka odbywa się
w każdy II czwartek miesiąca w godzinach 20.00-22.00 z ulic wyznaczonych w harmonogramie.

W czwartek 14 sierpnia zbierane będą odpady z ulic:
DO WILGI, BORSUCZA, CEGIELNIANA, ODRZAŃSKA, KOŁOBRZESKA, KĘDZIERZYŃSKA, CIESIELSKA, ZBRO
JARZY, ŁUKASIŃSKIEGO, RUCZAJ OD TURONIA DO KŁADKI NA RZECE WILDZE, TURONIA DO ZBROJARZY,
IRYSOWA, GOPLANA, STRĄKOWA.
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