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Rady Dziel ni cy

NIE!NIE! Dla stacji 
W dniu 29 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XII. Radni negatywnie zaopiniowali projekt bu-
dowy stacji tankowania paliw płynnych przy ulicy Ćwiklinskiej (łąki na wprost bloku nr 10 przy ul. Heleny).

Piotr Czajowski

Tym razem pogoda dopisała. Było słonecznie 
i ciepło, dopisali goście i uczestnicy. W bieżą-
cym roku wiodącymi organizatorami obchodów 
była Rada Rodziców SP 124 i Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich. Program obchodów wypeł-
nił dwa dni tj. sobotę 29 i niedzielę 30 maja. W 
sobotę boiska szkolne gościły uczestników za-
baw i rozgrywek (także dorosłych) oraz Festiwal 
Rockowy zorganizowany po raz kolejny dla mło-
dzieży bieżanowskiej, tym razem przy Ośrodku 
Terapeutycznym dla Chłopców. Popularnością 
cieszyła się gastronomia przygotowana przez 
Radę Rodziców.

XI DNI BIEŻANOWA 
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W dniu 22 czerwca, oraz 7 lipca 2004 roku 
odbyły się kolejne sesje Rady Dzielnicy XII. 
Na sesji czerwcowej radni podjęli uchwały do-
tyczące zmian w zadaniach na rok 2004. Zde-
cydowano, że w roku bieżącym odbędzie się re-
mont chodnika przy ulicy Na Kotłówce. Posta-
nowiono również przeznaczyć środki finanso-
we wysokości 20 tysięcy złotych na rozpoczę-
cie remontu na ulicy Ściegienego. W przypad-
ku brak przeszkód formalnych (działki na któ-
rych ma być prowadzona inwestycja muszą 
należeć do gminy) rozpocznie się remont się-
gacza przy ulicy Teligii do Kościoła pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego oraz Kurczaba 
do bloku nr 13. Radni podjęli uchwałę mającą 
na celu zapewnienia drogi dojazdowej do pose-
sji wzdłuż ulicy Żabiej, co jest warunkiem ko-
niecznym do rozpoczęcia budowy boisk przy 
ZSOI NR 4. Zdecydowano, że w tym roku zo-
stanie opracowany projekt budowy drogi oraz 
boisk przy szkole oraz podjęto deczję o rozpo-
częciu remontu ulicy Aleksandry od skrzyżo-
wania z ul Mała Góra.

 Na sesji lipcowej członkowie rady dokona-
li wstępnego wybory zadań inwestycyjnych na 
rok 2005. Zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami zwrócono się do jednostek miejskich ma-
jących realizować zadania w roku przyszłym 
o opinie odnośnie możliwości wykonania po-
szczególnych inwestycji. W planach Rady 
Dzielnicy XII na rok 2005 jest budowa par-
kingów zielonych w ulicach Okólna, Nad Po-
tokiem, Teligii, Rydgiera. Postanowiono rów-
nież dokończyć remont ulic Weigla – w razie 
wyczerpania środków finansowych w roku 
2004, i rozpocząć kolejny etap modernizacji 
ulicy Ściegienego. Zdecydowano opracować 

Z prac 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII

projekt remontu ul. Lipowskiego oraz chodni-
ków w następujących ulicach: Okólna, Teligii 
strona północna, Rydgiera, Barbary, Snycer-
ska. Na ulicach Mała Góra, Jerzmanowskie-
go, Koprowa, Działkowa, Aleksandry-konty-
nuacja, pojawi się nowa nawierzchnia. Oczy-
wiście ze względów na ograniczone finanse 
remonty te będą miały charakter cząstkowy. 
Rynek w Prokocimu zyska nową nawierzchnie 
z kostki. W planach na rok przyszły znalazło 
się również doświetlenie ulic Kalimacha, Nad 
Potokiem, Teligi, Konwaliowa. Podjęto uchwa-
łę o dofinansowania zakupu dwóch samocho-
dów małolitrażowych dla Policji oraz jednego 
samochodu dla Straży Miejskiej. 

Zabezpieczono środki finansowe w wyso-
kości 15 tysięcy złotych na zakup aparatu od-
dymiającego dla Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej przy ul. Aleksandry. 

Tradycyjnie część środków finansowych 
przeznaczono na edukacje i kulturę oraz opiekę 
społeczną. Postanowiono między innymi o do-
finansowaniu bibliotek kwotą 16 tysięcy zło-
tych. Na konkursy szkolne i przedszkolne prze-
znaczono10 tysięcy. Dofinansowano wypoczy-
nek dzieci i młodzieży oraz dodatkowe zajęcia 
sportowe w szkołach podstawowych na terenie 
dzielnicy. Zabezpieczono środki na sfinansowa-
nie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach 
na kwotę 34 tysięcy złotych. 

Radni podjęli uchwałę, w której zdecydowa-
no się na budowę trzech boisk sportowych łącz-
nie na ten cel zarezerwowano 200 tysięcy złoty. 
Planuje się, że boiska powstaną w Parku Rżą-
ka oraz przy Szkole Podstawowej 111 i Zespole 
Szkół Integracyjnych przy ulicy Żabiej. 

Zbigniew Kożuch

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w programach prozdrowotnych finansowa-
nych przez Urząd Miasta Krakowa.
– Program wczesnego rozpoznawania prewencji 

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
– Program profilaktyki wtórnego udaru mózgu

ZDROWIE – Program leczenia uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia

W ramach powyższych programów wyko-
nujemy: badanie analityczne, badanie spirome-
tryczne, EKG i USG jamy brzusznej.
Program realizowany jest przez NZOZ Centrum 
Medyczne Prokocim Nowy Kraków, ul. Teligi 8, 
tel. 658-88-90; 658-40-55; 658-35-40.
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W niedzielę każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Po uroczystej Mszy świętej w inten-
cji parafian były piękne występy przedszko-
laków, inscenizacje teatralne, spektakle mu-
zyczne. Jak zwykle w bogatym godzinnym 
programie zaprezentowała się Siemacha oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. 
Dużą popularnością cieszyła się wspinaczka 
po ścianie, występy estradowe, pokazy zapa-
śnicze, finały turnieju „ Dzikich drużyn”. Były 
oczywiście baloniki dmuchane, koniki drew-
niane…. pokaz tresury psów. Gwiazdą wie-
czoru była Agnieszka Chrzanowska z „Piw-
nicy pod baranami” Jak zwykle dużą popu-
larnością cieszyły się loterie fantowe. Głów-

XI DNI BIEŻANOWA 

ną nagrodą loterii dużej były wczasy w Grecji 
dla dwóch osób (fundator BT Olimp). Dni od-
wiedziło wielu znakomitych gości, obecni byli 
Radni Miasta Krakowa i Dzielnicy XII. 

Dni Bieżanowa są największą imprezą 
osiedlową w Dzielnicy. Zazdroszczą nam jej 
sąsiedzi. Organizatorzy mają dużą satysfakcję 
z możliwości udostępniania estrady szkołom 
i organizacjom, dzieciom i młodzieży. Po-
kazywane są dobre wzorce, pozyskiwane są 
środki finansowe na działalność całoroczną. 
Wielkie dzięki wszystkim, którzy Dni wspie-
rają od tylu już lat. Dni Bieżanowa to duży 
wkład w obraz Dzielnicy. 

Stanisław Kumon

(zdjęcia autor)

ŚWIĘTOWANIE 
JUBILEUSZU

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Koła 9 w Bieżanowie oraz 
Proboszcza Ks B.Markiewicza w Pa-
rafii Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny została odprawiona Uroczysta 
Msza Św. dla małżeństw, które zawar-
ły związek małżeński 25 i 50 lat temu. 
Złoci i srebrni Jubilaci odnowili swo-
je śluby oraz wysłuchali okolicznościo-
wej homilii. Pamiątką po uroczystości 
parafialnej, organizowanej corocz-
nie w Dni Bieżanowa, były dyplomy 
podpisane przez Ks Kardynała F. Ma-
charskiego i przekazane przez Księdza 
Proboszcza jego błogosławieństwo. Po 
mszy pamiątkowe zdjęcie na tle nowego 
ołtarza jubilatów oraz udział jubilatów 
ich rodzin w poczęstunku oraz pięknym 
spektaklu muzycznym przygotowanym 
przez panią Barbarę Leśniak i młodzież 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
12. Nie obyło się bez toastu i chóralne-
go „Sto lat”.

Stanisław Kumon

DODATKOWE PATROLE

W czasie wakacji odbywają się dodat-
kowe patrole Policji i Straży Miejskiej. 
Szczególnej kontroli poddane są miej-
sca w których najczęściej dochodzi do 
przestępstw.

MONITORING DZIELNICY 

Rada Dzielnicy XII zabezpieczyła 
środki w wysokości 20 tys. zł na cen-
trum monitoringu w dzielnicy. Jest to 
początek działań mających na celu zbu-
dowanie systemu kamer obserwujących 
miejsca zagrożone. 

Monitoring ma służyć podniesie-
niu bezpieczeństwa na terenie Dzielni-
cy XII. Pozwoli na szybką reakcję w ra-
zie zaistniałego zagrożenia. Będzie peł-
nił również funkcję prewencyjną. Po-
tencjalny „bandyta”, wandal czy zło-
dziej nie będzie wiedział czy w danym 
momencie kamera nie jest skierowana 
w jego stronę i czy przypadkiem obraz 
nie jest nagrywany a w ekran monitora 
nie patrzy dyspozytor, który zaalarmu-
je odpowiednie służby. 

Piotr Czajowski

Krzysztof Reguła
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ODKRYWANIE 
KRAKOWA I OKOLIC

Wiosną 2003r. jadąc minibusem z Tivanaku 
do La Paz w Boliwii australijska turystka Ann 
zapytała skąd pochodzę? Z Polski, z Krakowa 
odpowiedziałem. Twarz Anny nagle pojaśniała: 
„I have been there” (byłam tam!), po czym 
zaczęła snuć wspomnienia ze swego pobytu 
w Polsce. „To było we wrześniu 2001 roku; 
przyleciałam samolotem z Rzymu do Warsza-
wy tylko dzięki namowom swych włoskich 
przyjaciół. Pamiętam przelot nad Alpami i Ta-
trami, a później przejazd pociągiem na połu-
dnie Polski. Szachownica pól, łąk i lasów po-
przecinana wstęgami rzek zrobiła na mnie wiel-
kie wrażenie. Ale gdy przyjechałam do Krako-
wa byłam doprawdy zauroczona niepowtarzal-
nym klimatem tego miasta, Wielkim Rynkiem, 
kościołem Mariackim, Uniwersytetem, Wawe-
lem. Wąskie uliczki, stare kamienice, nastro-
jowe kawiarenki, mili i życzliwi ludzie spra-
wiali, że czułam się jak w Italii… Pamiętam 
też przepiękny park otaczający Stare Miasto 
(Planty), i przejazd autobusem do Zakopane-
go. Był piękny jesienny dzień – wąska, nie-
zbyt bezpieczna droga wiła się wzdłuż dolin 
rzecznych i między wzniesieniami pokrytymi 
bajecznie kolorowymi łąkami i lasami. Byłam 
oczarowana; przemierzyłam blisko 100 krajów 
na różnych kontynentach by tam gdzieś w sa-
mym środku Europy zobaczyć najpiękniejsze 
miejsce naszej Planety!” 

Tak pięknie o Naszym Mieście i regionie 
wypowiadała się turystka z Antypodów, któ-
ra kilkakrotnie przemierzyła świat i niemało 
już widziała. Pochwały urody Krakowa gło-
szone nie tylko przez cudzoziemców, ale i ro-
daków (!) są czasem tak zadziwiająco niezwy-
kłe, że trudno nieraz uwierzyć, że chodzi o Na-
sze Miasto Wracając z długich i dalekich po-
dróży po świecie i ja przekonuję się, że nie ma 
w tym ani cienia przesady! W czasie zimowych 
spacerów po mieście już od ponad 30 lat w ra-
mach akcji „Zdobywamy odznakę przyjaciela 
Krakowa” mieszkańcy Naszego Miasta mają 
okazję odkrywać jego tajemnice. Również Na-
sza XII Dzielnica również posiada kilka cieka-
wych obiektów. To na terenie „XII” jest impo-
nujący fort austriacki „Prokocim”, dawny pała-
cyk i park należący do „Polskiego Nobla”– E. 
Jerzmanowskiego, obelisk z czasów I wojny 
światowej na górze Kaim, Szpital Pediatrycz-
ny w Prokocimiu, ciekawe cmentarze i współ-
czesne kościoły. Pozostający w mieście w cza-
sie wakacji powinni skorzystać z okazji i za-
poznać się z tymi obiektami! 

Z PLECAKIEM W ŚWIAT

Wydaje się, że wstąpienie Polski do UE ze 
względu na wzrost cen środków transportu po-

POKONAĆ STRACH
KILKA RAD PRZED SEZONEM TURYSTYCZNYM 2004

łoży definitywnie kres ciekawym autokarowym 
wycieczkom do niezbyt odległych krajów Eu-
ropy, Azji czy Afryki. Już dziś o ciekawą ofertę 
wycieczki objazdowej jest bardzo trudno, jed-
nak dla odważnych i żądnych wrażeń świat za-
wsze będzie „otwarty”! Nim spakujemy plecak 
i ruszymy w daleką podróż warto zastanowić 
się jak, kiedy i gdzie wędrować?

Jak? Najlepiej w pojedynkę, lub ze wzglę-
du na bezpieczeństwo i korzystniejsze relacje 
cenowe za noclegi, we dwie osoby. Wybiera-
jąc się do dalekich egzotycznych krajów trzeba 
pamiętać, że istnieje wiele zagrożeń ze strony 
autochtonów (kradzieże, napady rabunkowe, 
oszustwa), a każdy krajobraz ma swoje meto-
dy zabijania…

Podróże w te rejony świata są więc dość 
niebezpieczne i wymagają niemało odwa-
gi i cech charakteru typowych dla „surviwa-
lowca” (survival – sztuka przetrwania). Są to: 
wrodzony optymizm, zdolności do improwi-
zacji, zachowanie spokoju w sytuacjach eks-
tremalnych, duża wiedza z różnych dziedzin, 
różne umiejętności (nie tylko językowe) i wia-
ra we własne siły! Zawsze w sytuacji zagroże-
nia zdrowia czy nawet życia byłem świadomy, 
że wiedza i doświadczenie życiowe wyniesio-
na z domu, polskiej szkoły, ulicy powinna mi 
wystarczyć by wyjść z opresji! Wiedza całego 
świata nie zda się na nic, jeśli zabraknie woli 
przetrwania!!! 

Największe zagrożenia dla wędrowcy mają 
swe źródło w jego umyśle. Jest to pragnienie 

wygody i bierna postawa. To pierwsze jest 
konsekwencją współczesnych miejskich wa-
runków życia, które czynią ludzi mało odpor-
nymi na niebezpieczeństwa ze strony przyro-
dy i środowiska. W sytuacji ekstremalnej może 
zabraknąć tego co do życia jest najważniej-
sze: wody i jedzenia. Może to stanowić tak 
silny wstrząs, że podważy wiarę w możliwość 
przetrwania! 

 Nie ma się co rozczulać nad sobą; moż-
na bowiem obyć się bez tego co mamy na co 
dzień: spać w namiocie czy lepiance, jeść to co 
autochtoni, jak oni podróżować i żyć bez tele-
wizji czy internetu!

By przetrwać trzeba działać, trzeba na-
uczyć się walczyć i szybko podejmować de-
cyzje! Nawet zły krok jest lepszy niż żaden! 

Podstawowe problemy na wyprawie to 
sposób przemieszczania się, noclegi i jedze-
nie. Najlepiej jest korzystać z taniej publicz-
nej komunikacji (autobus, pociąg) czasem 
z różnych okazji, spać w tanich hotelach lub 
schroniskach młodzieżowych i samemu go-
tować wodę do picia i posiłki! Plany miast 
(z zaznaczonymi hotelami i obiektami zabyt-
kowymi), krótkie informacje praktyczne i z 
zakresu kultury, religii i tradycji można zna-
leźć w przewodnikach „Pascal” czy „Lonely 
planet”. W wysoko rozwiniętych krajach jest 
bardzo dobrze rozwinięta elitarna organizacja 
SERVAS – „otwarty dom”. Skupia ona ludzi, 
którzy mają obowiązek pomagać jej człon-
kom będącym w potrzebie (szczególnie w za-

Autor artykułu – Władysław Grodecki
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kresie zakwaterowania). Pamiętam jak przed 
laty znalazłem się w jednym z miast w Kali-
fornii i zadzwoniłem pod wybrany z książki 
Servas USA telefon Odebrała młoda urocza 
pani, która poprosiła mnie bym się pospieszył 
z przyjazdem. Gdy już byłem na miejscu, ob-
wieściła mi, że z mężem wyjeżdżają na dwa 
dni, ale bym się nie martwił, po chwili wrę-
czyła mi plik kluczy do domu i garażu z za-
pewnieniem, że lodówka jest pełna, a gdybym 
chciał to oczywiście mogę skorzystać z sa-
mochodu! Warto jeszcze podać kilka uwag 
praktycznych: Ubierać się skromnie i starać 
się upodobniać do autochtonów, jeść to co 
oni! W plecaku podróżnika powinny się zna-
leźć różne plany, mapy i przewodniki, a tak-
że śpiwór, karimata, prześcieradło, wygodne 
obuwie, środki higieniczne, kuchenka elek-
tryczna, naczynia kuchenne, kompas, lekar-
stwa, odpowiednia odzież, adresy przyjaciół 
i znajomych… Pieniądze– najlepiej zabrać ze 
sobą trochę gotówki, czeki podróżnicze i kartę 
kredytową. Trzymać je przy sobie (ale w kil-
ku miejscach!), gotówkę; najlepiej wewnątrz 
odpowiedniego paska od spodni. Paszport za-
wsze przy sobie i mieć jego ksero kopię!

Obecnie wiele krajów już zniosło wizy dla 
Polaków, ale jeśli jest taka potrzeba i możli-
wość to najlepiej załatwić je w kraju. 

Kiedy? Każdy termin by ruszyć w świat 
jest dobry, ale zapewne najlepszy na 
dalekie wędrówki do egzotycznych 
krajów tropiku to jesień i zima, kiedy 
w Europie jest już chłodno, a tam cią-
gle ciepło. Jest to okazja do „przedłu-
żenia lata”, które ostatnio nie są w Pol-
sce zbyt ciepłe. Późne lato i wczesna 
jesień to najlepszy czas na wyjazdy do 
Turcji, Syrii, Egiptu, Maroka i innych re-
jonów „basenu śródziemnomorskiego”. 
Na Daleki Wschód i do Indii lepiej udać 
się w okresie zimy! Amerykę Środko-
wą i Płd. można w zasadzie odwiedzać 
przez okrągły rok. zaś po krajach o kli-
macie umiarkowanym najlepiej wędro-
wać w okresie lokalnego lata, gdy jest 
ciepło i dłuższy dzień. 

Gdzie wyruszyć? Wytrawni podróżnicy 
zwykli mówić; „by odbyć ciekawą wyprawę 
trzeba mieć, albo dużo pieniędzy, albo dużo 
czasu!!!” Bez wątpienia pierwszy wyjazd do 
egzotycznego kraju w Azji, Afryce czy Ame-
ryce Płd. jest dość ryzykowny i lepiej odbyć go 
w towarzystwie osoby doświadczonej. Tylko 
osoby pozbawione wyobraźni nie czują strachu 
przed taką wyprawą. Nie może on jednak parali-
żować, musi mobilizować! Jeśli chcemy odwie-

dzać tanie i ciekawe regiony naszej pięknej pla-
nety to musimy pokonać tę barierę. 

Pamiętajmy więc; jeśli dłuższy czas przeby-
wamy w warunkach ekstremalnych to w końcu 
stają się one czymś zupełnie naturalnym!!!

Dla tych co mają trochę odwagi, pieniędzy 
i czasu radzę odwiedzić kraje Dalekiego Wscho-
du, stosunkowo tanie i bezpieczne (Tajlandię, 
Kambodżę i Laos), Indie, gdzie pociągiem moż-
na dotrzeć niemal wszędzie, niezwykle cieka-
wy i przyjazny Polakom – Meksyk i Gwatema-
lę, a w Ameryce Płd. Peru i Boliwie. Wszędzie 
można stosunkowo niedrogo dostać się samolo-
tem, na miejscu jest dobra komunikacja autobu-
sowa lub pociąg. 

Jeśli, ktoś ma mniej czasu i pieniędzy to go-
rąco polecam chyba najciekawszy (po Indiach) 
kraj świata– Turcję. Już po raz dwunasty wy-
bieram się tam w sierpniu; tym razem z mło-
dzieżą z krakowskich szkół elitarnych – LO „I” 
i „V”! Nad Bosfor można nawet dostać się pie-
szo! Co to znaczy dla prawdziwego wędrow-
cy te 2 500km?

 Władysław Grodecki

 
W poprzednim numerze Dwunastki ukazał się 
artykuł Pana Władysława Grodeckiego. Pod 
zdjęciami zabrakło podpisów. Na zdjęciach 
był autor artykułu. red 

Kolejny już raz dr Tomasz Ściężor dał 
próbkę swoich umiejętności, ze swadą i wiel-
kim znawstwem tematu prowadząc wykład 
pod tytułem: „Leon Skorupka zapomniany 
dziedzic Prokocimia”. Godzi się w tym miej-
scu napisać choćby parę zdań o autorze cyklu 
wykładów wygłaszanych w dawnym pałacu 
Jerzmanowskich, usytuowanym w przepięk-
nym parku prokocimskim, będącym obecnie 
własnością ojców Augustianów.

Pan Tomasz, z wykształcenia fizyk, ma 
dwie pasje którym poświęca cały swój czas. 
Jedną z nich to astronomia (marzymy, że kie-
dy zakończy się odrestaurowanie wieży ci-
śnień w parku, być może pan Tomasz na jej 
szczycie zainstaluje teleskop przez który za-
interesowani pod jego opieką zaznajamiać się 
będą z układem konstelacji na nieboskłonie; 
w tych sprawach jest on naprawdę doskonały 
o czym miałem okazje przekonać się uczest-
nicząc w jego astroekspresach prowadzonych 
w Towarzystwie Miłośników Astronomii). 

Drugą z pasji doktora fizyki jest historia 
(w szczególności historia bliskiego jego sercu 
rodzinnego Prokocimia) Z wnikliwością ści-
słego umysłu śledzi dzieje rodów właścicie-
li dóbr prokocimskich, analizuje każdy, na-
wet pozornie nieistotny szczegół, który póź-
niej okazuje się nader ważnym dla splotu dzie-
jowych wydarzeń. Tak było również podczas 
omawiania postaci Leona Skorupki, uczest-
nika dwóch powstań: krakowskiego i stycz-

ODKRYWANIE DZIEJÓW PROKOCIMIA
niowego, człowieka, który w jakimś okresie 
czasu związał swe życie z prokocimskim pa-
łacem, gdzie w 1875 roku dokonał swojego 
jakże obfitego w wydarzenia żywota.

Powiązania Wodzickich ze Skorupka-
mi, tych ostatnich z Jerzmanowskimi, wiel-
kie sprawy, wielkie wydarzenia które spla-
tają się w pasjonującą historię opowiedzianą 
z drobiazgami przez pana Tomasza. W całym 
cyklu mogliśmy prześledzić losy i dzieje tych 
ciekawych sylwetek, uczestniczyć w wydarze-
niach mających niewątpliwy wpływ na dzie-
je Prokocimia.

Niezwykła bez wątpienia jest sceneria 
w której prowadzone są odczyty. W pałaco-
wym salonie, udostępnionym przez ojca Jana 
Biernata OSA, wyczuwa się atmosferę tamtych 
dni. Przymykając oczy widzi się krzątająca się 
służbę, damy w krynolinach, muzyków stroją-
cych instrumenty. Panowie w cylindrach prze-
chadzający się po dziedzińcu przystający w po-
bliżu tryskającej fontanny, palący cygara i roz-
prawiający o polityce, panie wachlujące się je-
dwabnymi, orientalnymi wachlarzami, dzielą-
ce się najświeższymi ploteczkami, oglądające 
nowe egzotyczne rośliny w pałacowej oranże-
rii. Gwar i barwa świata który przeminął. Wiel-
kie miłości i ulotne flirty. Wszystko to wplecio-
ne w dzieje tego pałacu i okalającego go starego 
parku. I tylko Księżyc taki sam jak przed wie-
kami, i gwiazdy zda się niezmienne, chociaż jak 
jest naprawdę również wie o tym pan Ściężor.

Wraz z majem kończy się cykl wykładów 
o Prokocimiu. Kończy, bo zbliżają się waka-
cje, pora na własne poszukiwania, przemyśle-
nia. Spotkamy się jesienią, aby znowu śledzić 
fascynujące losy prokocimian, aby na nowo 
oddychać powietrzem tamtych dni, odsłania-
jąc nieznane kulisy historii.

Spotkania odbywały się w każdy trzeci 
wtorek miesiąca. Należy zaznaczyć, że cho-
ciaż w większości, to przecież nie wszyst-
kie prowadzone były przez pana Tomasza. 
W programie znalazły się również takie wy-
darzenia, jak chociażby śpiewanie pieśni pa-
triotycznych z okazji święta 11 Listopada 
wspólne kolędowanie czy wielkanocne zwy-
czaje Prokocimia. 

Organizatorem całego cyklu było Towa-
rzystwo Przyjaciół Prokocimia z jego Preze-
sem panem Romanem Rozlachowskim, przy 
wydatnej pomocy pani Małgorzaty Radec-
kiej-Pawlik kierowniczki filii nr 2 Podgór-
skiej Biblioteki Publicznej w Starym Prokoci-
miu przy ul. gen. J. Jasińskiego 32. Szatę gra-
ficzną afiszy informujących o spotkaniach ze-
strojoną z tematyką opracowywał pan Krzysz-
tof Koziara. Ojciec, prowincjał Jan Biernat pa-
tronował całości przedsięwzięcia, starając się 
by jak największa liczba osób mogła uczestni-
czyć w tych odkrywczych spotkaniach.

Jerzy Kania
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W pierwszą sobotę czerwca bieżą-
cego roku (5.06.2004) w Szkole Podsta-
wowej nr 123 obchodzono uroczyście 
święto szkoły. Organizatorami i uczest-
nikami tegorocznych obchodów świę-
ta szkoły towarzyszyła myśl przewod-
nia: „Pokochaj Europę, by wypięknia-
ła jednością”. Akademia w duchu euro-
pejskim była podsumowaniem całorocz-
nego cyklu pod hasłem „Rosnę w Euro-
pie”. Uczestnicy przedstawienia zaprosi-
li gości w podróż po Francji, Hiszpanii, 
Włoszech, Węgrzech i Grecji. Taneczny, 
radosny korowód przeplatał się między 
scenkami przedstawiającymi elementy 
charakterystyczne dla danego kraju. Było 
barwnie, kolorowo, różnojęzycznie.

W przerwie odbył się poczęstunek 
w kawiarence europejskiej, w której 
można było skonsumować sernik wie-
deński, wypić angielską herbatę i skosz-
tować innych pyszności.

Wśród wielu elementów europej-
skich zwracała uwagę dekoracja i wy-
strój. W scenerii pojawił się balkon 
dla Julii, piękna gondola, pałac Buc-
kingham. Nad całością górowała wie-
ża Eiffla. Publiczność podziwiała bra-
wurowo wykonane tańce: polone-
za, tarantelę, czardasza i kankana. Ca-
łość uświetniły elementy podniosłe ta-

WIELKIE ŚWIĘTO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 123

Straż Miejska bardzo często otrzymuje zgło-
szenia i prośby o interwencje związane z bez-
pieczeństwem ludzi poruszających się w miej-
scach, gdzie biegają psy. Dlatego też przypomi-
namy właścicielom psów o obowiązkach, jakie 
na nich spoczywają:

I. Przypominamy, że zgodnie z art. 56 ust. 1 
i 2 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt: Psy powyżej 3 miesiąca życia (...) 
podlegają obowiązkowemu ochronnemu szcze-
pieniu przeciwko wściekliźnie.

Za nieprzestrzeganie powyższego obowiąz-
ku właścicielowi każdego psa – na zasadzie art. 
85 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie zdrowia zwie-
rząt – grożą poważne konsekwencje prawne 
w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny.

II. Informujemy również, że na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spa-
wie wykazu ras psów uznawanych za agresywne 
(Dz.U. Nr 77 poz. 687 z 08 maja 2003), do ras 

NIE PŁAĆ MANDATÓW – przestrzegaj prawa
Informacja prawna straży miejskiej

psów agresywnych zaliczone zostały: • ame-
rykański pit bull terrier • pies z Majorki (Per-
ro de Presa Mallorquin) • buldog amerykański 
• dog argentyński • pies kanaryjski (Perro de 
Presa Canario) • tosa inu • rottweiler • akbash 
dog • anatolian karabash • moskiewski stróżu-
jący • owczarek kaukaski.

Posiadanie psa rasy uznawanej za agresyw-
na wymaga uzyskania ZEZWOLENIA organu 
gminy. Zezwolenie wydawane jest na wniosek 
osoby posiadającej (hodującej) takiego psa. W 
Krakowie zezwolenia te wydawane są w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska U.M.K. os. Zgody 2. Koszt zezwole-
nia wynosi ok. 70 zł. 

W przypadku nie posiadania zezwolenia 
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresyw-
ną Straż Miejska zobowiązana jest wszcząć 
przeciwko właścicielowi psa postępowanie 
z art. 37 a ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt i skierować wnio-
sek o ukaranie do sądu. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa innym 
osobom, właściciel psa rasy uznawanej za 
agresywną zobowiązany jest wyprowadzać go 
w miejscu publicznym na smyczy i w kagań-
cu. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku oso-
bie prowadzącej psa grozi grzywna w wysoko-
ści 200 zł. (jest to kara określona w taryfikato-
rze mandatów i nie może być mniejsza).

Powyższa informacja skierowana do wła-
ścicieli psów ma na celu zapewnienie społecz-
ności krakowskiej większego poczucia bezpie-
czeństwa – poprzez zmniejszenie zagrożeń wy-
stępujących w otoczeniu i środowisku, w któ-
rym żyjemy. Straż Miejska bardzo liczy na włą-
czenie się Państwa w poprawę bezpieczeństwa 
i porządku. Pamiętajmy o tym, że wszyscy chce-
my żyć w bezpiecznym i przyjaznym mieście, 
a zapewnić nam to może między innymi prze-
strzeganie uregulowań prawnych dotyczących 
posiadania psa. 

 Tadeusz Góralik

 Naczelnik Oddziału Prokocim  Straży Miejskiej 

kie jak: wniesienie i zapalenie znicza 
olimpijskiego oraz odśpiewanie hym-
nu europejskiego.

Istotne jest to, że tak wielu uczniów 
chętnie się zaangażowało w to przed-
stawienie. Na podkreślenie zasługu-
je fakt, iż nie była to pierwsza tego 
typu impreza w szkole. Wcześniej mo-
gliśmy obejrzeć Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – pt. „Zagraj 
z nami w tej orkiestrze”, a także Dzień 
Otwarty Szkoły, gdzie uczniowie klas 
młodszych prezentowali swoje arty-
styczne umiejętności.

Uczniowie SP 123ar
ch

. S
P1

23
ar

ch
. S

P1
23

fo
to

-g
re

g



7

Lipiec – Sierpień 2004

Mija właśnie kolejny rok funkcjonowania 
Siemachy na Kozłówku. To już dwa i pół roku 
minęło od rozpoczęcia działalności. To już po 
raz trzeci spotykamy się,by podsumować to co za 
nami. I po raz kolejny okazuje się, że to rok wy-
jątkowy, szczególny. Właściwie każdy rok, który 
kończyliśmy był szczególny. Najpierw to pierw-
sze zakończenie roku w nowych oddziałach, na-
stępny rok to rok dziesięciolecia Siemachy. W 
bieżącym roku powstało i zostało zarejestrowa-
ne Stowarzyszenie „U Siemachy”, które już od 
1 lipca staje się organem prowadzącym ośrodek. 
To bardzo ważna zmiana. Jednocześnie nie zapo-
minamy o naszych korzeniach. Dom przy Dłu-
giej to symbol trwałości, ciągłości – tam są ko-
rzenie naszej działalności. Dobrze, że tam będzie 
siedziba Stowarzyszenia. To zapewnia nam cią-
głość i daje poczucie bezpieczeństwa.

Tak myśląc o tym, co za nami warto po-
wtórzyć, że każdy kolejny rok to rok wyjątko-
wy Także dlatego, że nic z tego co było, co mi-
nęło już nie wróci, nie da się tego przeżyć od 
nowa. Można tylko próbować jeszcze ulepszać 
i dążyć do tego, by Siemacha stawała się jesz-
cze lepsza i ważniejsza dla wszystkich. Tak 
pracować, by stawała się w tych trudnych cza-
sach ostoją, miejscem bezpiecznym i pewnym, 
do którego każdy chce wracać i współtworzyć. 
Dorosłym od Siemachy najbardziej zależy na 
tym, żeby młodzi ludzie mogli uwierzyć w sie-
bie i w to, że mają wpływ na rzeczywistość, któ-
ra ich otacza. Dziś mogę powiedzieć, że w tym 
roku udało się dokonać tego; że jest w naszym 
oddziale grupa młodych ludzi, która w to uwie-
rzyła, dla której to miejsce jest bardzo ważne, 
bo znaleźli tu przyjaźń, zrozumienie, otwartość, 
uwierzyli, że są ważni dla innych oraz zobaczy-
li, że sami mogą zrobić wiele. Są w tym miej-

Dwa i pół roku działalności
SIEMACHA

raz częściej wychodzimy na zewnątrz, bierze-
my udział w różnych wydarzeniach na tere-
nie dzielnicy, osiedla, miasta, Wystarczy wy-
mienić tylko kilka: Dni Bieżanowa, Kozłów-
kowo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Dni Piasków Nowych, obsługa Cracovia Ma-
raton, impreza z okazji Dnia Dziecka w przed-
szkolu nr 108. Wychowankowie reprezentują 
także Siemachę uczestnicząc w różnorodnych 
warsztatach pozwalających im rozwijać swo-
je zdolności (warsztaty muzyczne, plastycz-
ne, breakdance) Osiągali też sporo sukcesów 
w różnych konkursach zarówno siemachow-
skich jak i poza ośrodkiem – trzy osoby uzy-
skały nagrody i wyróżnienia w konkursach pla-
stycznych.Drużyna z rajdu na Turbacz zdoby-
ła I miejsce. Na podchodach w Dzień Dziec-
ka nasz oddział zdobył drugie miejsce. W mię-
dzy oddziałowym turnieju siatkówki drużyna 
z piątki zdobyła I miejsce. Tych sukcesów było 
więcej. Ważne, a nawet ważniejsze są te osobi-
ste sukcesy w nauce, w pokonywaniu własnych 
słabości i problemów. To niewymierne sukce-
sy, ale dziś mogę powiedzieć, że było ich bar-
dzo dużo. Mam nadzieję, że będzie ich coraz 
więcej. Gdy myślę o moich podopiecznych to 
wiem, że praca moja i moich współpracowni-
ków ma sens. Dla tych młodych ludzi warto 
podejmować trud i wysiłek. Oni są tego war-
ci. Przed nami wakacje. Wyjeżdżamy wspólnie 
na turnusy w różne rejony Polski. Duża grupa 
wyjeżdża na wycieczkę do Chorwacji sami za-
pracowali na ten wyjazd. Organizujemy wiele 
ciekawych zajęć warsztatowych na terenie Kra-
kowa. Mamy nadzieję, że nasi wychowanko-
wie nie zmarnują czasu wakacji, że będą wspa-
niale odpoczywać i jednocześnie spędzać czas 
bardzo aktywnie. A potem przed nami kolejny 
szczególny rok 

Mariola Szewczyk

scu domownikami. Wnoszą w ten dom radość, 
uśmiech, swoją młodość czasem rozkrzyczaną 
ale taką prawdziwą i pełną. Bez nich nie było-
by Siemachy na Kozłówku. Nie byłoby jej też 
bez wspaniałych, mądrych wychowawców, dla 
których Siemacha stała się sposobem na życie, 
a udowadniają to swoim olbrzymim zaangażo-
waniem, trudem, poświeceniem. Nie sposób 
też w tym miejscu nie wspomnieć o wolonta-
riuszach, o ich bezinteresownej pracy, służbie 
dla drugiego człowieka. To szczęście, że jesz-
cze można spotkać takich ludzi.

Mijający rok obfitował jak zwykle w wie-
le wydarzeń, wspólnych wyjazdów, wycieczek, 
wyjść. W każdym tygodniu działo się coś no-
wego i ciekawego. Nie sposób ich wszyst-
kich wymieniać. Warto wspomnieć, że co-
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Wykaz podmiotów realizujących bezpłatne badania Profilaktyczne dla 
mieszkańców Krakowa (rejestracja telefoniczna pod wymienionymi w wy-
kazach numerami telefonów). Zachęcamy zainteresowanych do przepro-
wadzenia badań. Należy pamiętać, że wczesne wykrycie większości cho-
rób zwiększa szanse na ich całkowite wyleczenie.

ZDROWIE
Referat Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych

Program profilaktyki wad postawy – etap I. Adresowany jest do dzieci ze szkół zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w programie – mieszkańców Krakowa w wieku od 11 do 12 roku życia. 
W ramach programu w wytypowanych szkołach wykonane zostanie: badanie fizykalne w kie-
runku wad postawy. Dzieci z podejrzeniem skolioz otrzymają pisemną informację dla rodzicow 
informującą o możliwości wykonania badań dodatkowych w ramach II etapu.

Nazwa realizatora
Telefon 
informacyjny

Adres

Centrum Medycze MED -ALL
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

NZOZ Kraków – Południe 266-08-79 ul. Szwedzka 27

NZOZ Profilaktyka i Terapia Lekarska Praktyka 
Grupowa Sp z o.o.

637-25-68 ul. K. Galla 24

Centrum Medycyny Szkolnej KROWODRZA 
s.c NZOZ

633-71-00
ul. Mazowiecka 
53/43

NZOZ Śródmieście Sp z o.o. 423-02-89 ul. Długa 38

NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy, 
Sp. z o.o.

658-35-40 ul. Teligi 8

NZOZ Złota Jesień Sp zo.o. 648-58-93 os. Złota Jesień 3

Specjalistyczne Centrum Leczenia 
Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o.

413-00-99, 294-20-20 al. Pokoju 2 A

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki 424-74-71, 424-74-72 ul. Kopernika 36

Program profilaktyki wad postawy – etap II. Adresowany jest do dzieci ze szkół zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w programie w ramach I etapu. W ramach programu wykonane zosta-
ną: weryfikacja zmian stwierdzonych w I etapie programu, u wytypowanych dzieci rentgeno-
gram A-P kręgosłupa w pozycji stojącej. W przypadku wykrycia istotnej wady klinicznej dziec-
ko powinno otrzymać skierowanie w celu kontynuowania opieki nad nim w formie gimnasty-
ki korekcyjnej.

NZOZ Śródmieście Sp z o.o.
423-02-89 pl. Sikorskiego 6a 

411-83-96 al. Pokoju 4 

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki 424-74-59 ul. Kopernika 19 a

NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki 
Kregosłupa

421-39-39 ul. Krakowska 39

NZOZ Kraków – Południe 658-08-14
Poradnia Rehabilita-
cyjna dla Dzieci 
Al. Dygasińskiego 25

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka. Objęte zostaną 
dzieci w wieku od 6 do 14 lat ze szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie. W ra-
mach programu wykonane zostaną: ocena stanu uzębienia, usunięcie płytki bakteryjnej, lakowanie 
zębów (tylko u dzieci z grupy wysokiego ryzyka), lakierowanie całych łuków zębowych. 

Miejskie Centrum Stomatologii „Podgórze” 
Sp z o.o.

657-67-12 ul. Na Kozłówce 29 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Pracy” 
Sp z o.o.

646-64-38, 646-64-37 ul. Ciepłownicza 1 

Miejskie Centrum Stomatologii „Śródmieście”
NZOZ Sp z o.o.

423-24-28 Pl. Św. Ducha 3 

N.S.Z.O.Z Miejskie Centrum Stomatologii 
KROWODRZA Sp z o.o.

415-80-91 ul. Tetmajera 2 

Miejskie Centrum Stomatologii Nowa Huta 
NZOZ

649-68-00
os. 2 Pułku 
Lotniczego 22 

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap I. Adreso-
wany jest do mieszkańców Krakowa urodzonych między 1930 a 1965 rokiem. Pacjenci wytypo-
wani na podstawie badań ankietowych zostaną przygotowani do przeprowadzenia badania kolo-
noskopowego. Badanie kolonoskopowe odbędzie w ramach II etapu programu.

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 264-92-78
ul. Inicjatywy 
Lokalnej 5

NZOZ „FAMED” Sp z o.o. 637-53-70 ul. Młodej Polski 7

ZOZ MSWiA w Krakowie 637-53-70 ul. Galla 25

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych 
‘FAMILIA” Sp z o.o.

422-97-10, 422-15-25 Pl. Sikorskiego 6A

NZOZ PRAKTYKA LEKARZA 
RODZINNEGO Wojciech Borak

433-86-00, 422-31-13 ul. Estery 6/204

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Anna Mostek Snarska

640-95-50, 649-68-73
os.2 Pułku 
Lotniczego 22

NZOZ „Przychodnia Salwatorska sp z o.o. 421-05-04, 427-06-20
ul. Komorow-
skiego 12

NZOZ Lekarze Rodzinni – Praktyka Grupo-
wa sc 

656-14-74 ul. Stoczniowców 7

MDK Sp. z o.o. NZOZ Gabinet Lekarza 
Rodzinnego

429-76-01, 429-70-28 ul. Kamedulska 70

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 657-34-78, 659-05-44 ul. Heleny 2

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 655-31-23 ul. Białoruska 15

ZOZ Centrum Medyczne – Nowa Huta, 
Sp. z o.o.

643-71-01 ul. Ujastek 3

 Praktyka Lekarzy Rodzinnych NZOZ 657-87-47 ul. Na Kozłówce 29

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy 
Rodzinnych sc 

430-57-73 ul. Bocheńska 4

Praktyka Lekarska Internistyczno-Pediatryczna 
„ZDROWIE” Sp z o.o.

634-23-35, 423-31-29 ul. Rusznikarska 17

NZOZ COR VITA s.c M.T.M.K. Ciężarek 429-35-35, 429-36-63 ul. Kościuszki 35

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja 
Pokoju POZ, Sp. z o.o.

411-99-88, 411-61-92, 
411-66-87, 412-36-35

Al. Pokoju 2

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy 
Rodzinnych Sp z o.o.

433-86-00, 422-31-13 ul. Estery 6

NZOZ TERAPIA-MED. sp z o.o. 647-02-44, 648-24-95 os. Niepodleglości 2

NZOZ „VITA-MED.” Sp z o.o. 648-42-44, 647-16-66 os. Piastów 40

NZOZ Złota Jesień Sp. z o.o.
648-01-14, 648-03-45 
wew. 356

os. Złota Jesień 3

Centrum Medyczne MED – ALL
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

N ZOZ Przychodnia Salwatorska
427-06-20, 421-05-04 
wew 312

ul. Komorowskie-
go 12

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap II. Zakła-
da przeprowadzenie badań kolonoskopowych dla pacjentów skierowanych na powyższe bada-
nie z I etapu programu.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
424-82-25 ul. Kopernika 21

424-80-53 ul. Kopernika 40

S.C.D.Z. „MEDICINA” 267-01-55 ul. Rogozińskiego 12

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Naru-
towicza

633-01-00 wew. 262, 
416-30-78

ul. Prądnicka 35-37

Program profilaktyki miażdżycy i cukrzycy typu 2. Adresowany jest do mieszkańców Krakowa, 
którzy ukończyli 25 rok życia, z wyłączeniem osób z rozpoznaną wcześniej chorobą niedokrwien-
ną mięśnia sercowego lub chorobą naczyniową mózgu oraz z rozpoznaną już cukrzycą.

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzin-
nych Sp. z o.o.

428-37-00 ul. Estery 6

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Woj-
ciech Borak

433-86-00, 422-31-13 ul. Estery 6/204

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c.Iwo-
na Dohnal – Borak, Małgorzata Ziętarska – Ko-
łodziej

411-10-82, 413-73-37 Aleje Pokoju 7

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych 
Familia Sp. z o.o. 

422-97-10, 422-15-25 Plac Sikorskiego 6a

S.C.D.Z Medicina Sp. z o.o.
266-96-65 ul. Barska 12

412-12-79 ul. Rogozińskiego 12

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzin-
nych s.c.

430-57-73 ul. Bocheńska 4

NZOZ Ugorek Sp. z o.o. 417-30– 90 ul. Ułanów 29 a

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleje Poko-
ju POZ Sp. z o.o.

411-99-88, 411-61,92, 
411-66-87, 412-36-35

Aleje Pokoju 2

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 424-88-74 ul. Śniadeckich 10

NZOZ Praktyka Lekarska Azory Sp. z o.o. 638-44-94 ul.Nałkowskiego 1

NZOZ Famed Sp. z o.o. 637-53-70 ul. Młodej Polski 7

NZOZ Profilaktyka i Terapia Lekarska Praktyka 
Grupowa Sp. z o.o.

637-29-71, 637-25-68 ul. Galla 24

NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z o.o.
427-06-20, 421-05-04 
wew 312

ul. Komorow-
skiego 12

NZOZ COR – VITA s.c. 429-35-35, 429-36-63 ul. Kościuszki 35

MDK Sp. z o.o. NZOZ Gabinet Lekarza Ro-
dzinnego

429-76-01,429-70-28 ul. Kamedulska 70

Praktyka Lekarska Internistyczno Pediatryczna 
Zdrowie Sp. z o.o.

634-23-35 ul. Rusznikarska 17
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NZOZ Judym sp. z o.o. 658-00-28, 658-04-55
ul. Heleny 2

ul. Mały Płaszów 7

NZOZ Lekarze Rodzinni 
– Praktyka Grupowa s.c.

656-14-74 ul. Stoczniowców 7

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 655-31-23 ul. Białoruska 15

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 264-92-78
ul. Inicjatywy Lo-
kalnej 5

Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c. NZOZ 657-87-47 ul. Na Kozłówce 29

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 657-34-78 ul. Heleny 2

NZOZ Kozłówek sp.z o.o. 658-35-19, 265-73-14 ul. Na Kozłówce 29

NZOZ Vita-Med. Sp. z o.o. 648-42-44, 647-16-66 os. Piastow 40

ZOZ Centrum Medyczne Nowa-Huta Sp. z o.o.

643-71-01 ul. Ujastek 3

648-98-77 os.Złota Jesień 13 b

644-84-89 os. Na Skarpie 64

Centrum Medyczne Med.-All 
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

NZOZ Przychodnia Na Wzgórzach Sp. z o.o. 645-61-02 os. Na Wzgórzach 1

NZOZ Szkolne Sp. z o.o. 644-16-42 os. Szkolne 9

NZOZ Terapie – Med. Sp. z o.o. 647-02-44, 648-24-95 os. Niepodległości 2

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lek. med.. 
Anna Mostek – Snarska

640-95-50, 649-75-55, 
649-68-73

os. 2 Pułku 
Lotniczego 22

Firma Marketingowo – Medyczna Sp. z o.o. 
NZOZ Mark– Med.

644-24-74 os. Urocze 2

Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych Sp.j. 
NZOZ Ewa Drohomirecka – Zach, Małgorza-
ta Zawiślan

649-13-21, 681-34-44
os. 2 Pułku 
Lotniczego 22

NZOZ Złota Jesień sp. z o.o. 648-01-14, 648-03-45 os. Złota Jesień 3

N ZOZ Ośrodek Diagnostyczny i Przychodnia 
Specjalistyczna im. Św. Rafała

650-08-10/11/12 ul.Bochenka 4

Centrum Medyczne SWOSZOWICE
654-71-62, 654-71-11, 
654-71-00

ul. Szybisko 21

NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy 658-88-90, 658-88-90 ul. Teligii 8

N ZOZ Praktyka Lekarska „AZORY” 638-44-94 ul. Nałkowskiego 1

N ZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego MDKz oo 429-76-01, 429-70-28 ul. Kamedulska 70

Program profilaktyki wtórnego udaru mózgu – etap I. Adresowany jest do mieszkańców Kra-
kowa, głównie tych którzy zachorują na niedokrwienny udar mózgu w latach 2004 i 2005. 
W ramach pierwszego etapu jednostka koordynująca przygotuje listę pacjętow którzy zosta-
ną objęci II etapem.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 424-86-19 ul. Botaniczna 3

Program profilaktyki wtórnego udaru mózgu – etap II. Adresowany jest do mieszkańców Krako-
wa wytypowanych do programu podczas I etapu. W ramach programu wykonane zostaną min. 
badania USG tętnic domózgowych i śródczaszkowych.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowi-
cza w Krakowie

633-01-00 wew. 262, 
416-30-78

ul. Prądnicka 35-37

NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy 
Sp. z o.o.

658-35-40 ul. Teligi 8

NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej 
Sp. z o.o.

421-23-66 wew. 330, 
333

ul. Komorow-
skiego 12

Centrum Neurologii Klinicznej Fundacja Przy-
szłość Neurologii

426-92-80 ul. Dwernickiego 8

Program wczesnego rozpoznawania raka piersi, adresowany jest wyłącznie do mieszkanek Krako-
wa, które ukończyły 40 rok życia. W roku 2004 badania obejmą kobiety z rocznika 1964, w 2005 
z rocznika 1965 a w 2006 z rocznika 1966.

S.C.D.Z „Medicina” Sp. z o.o. 421-68-20 ul. Rogozińskiego 12

NZOZ Kov– Med.
420-23-20, 420-23-21, 
415-58-00, 415-60-31

ul. Pleszowska 23

NZOZ Gemini Sp. z o.o.
624-35-96, 294-47-33 
wew. 69

ul. Olszańska 5

NZOZ Kraków Południe 267-05-68 ul. Szwedzka 27

ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta Sp. 
z o.o.

644-95-00, 685-54-99 
wew. 44

ul. Ujastek 3

Doktor K Sp. z o.o. 422-68-24, 422-41-59 ul. Szpitalna 38/1b

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 424-77-66 ul. Kopernika 19

424-80-65 ul. Kopernika 40

Program wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy. Adresowany jest do kobiet, będących 
mieszkankami Miasta Krakowa w wieku od 30 roku życia. Mogą uczestniczyć w nim także kobiety 
w wieku postmenopauzalnym. 

Szpital Położniczo – Ginekologiczny Sp z o.o. 685-54-00, 680-33-80 ul. Ujastek 3

S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp z o.o. 266-50-62 ul. Rogozińskiego 12

NZOZ KOV-MED.
420-23-20/21, 415-
58-00

ul. Pleszowska 23

NZOZ „PRO FEMINAE” Sp z o.o. 415-75-25 ul. Bałtycka 3

626-12-92 ul. Galla 24

638-41-88 ul. Na Błonie 1

638-41-98 ul. Nałkowskiego 1

626-12-92 ul. Pachońskiego 12

NZOZ „GEMINI” Sp z o.o.
624-35-96,294-47-43 
wew. 69

ul.Olszańska 5

NZOZ „Śródmieście” Sp z o.o. 632-54-88 ul. Długa 38

Centrum Medyczne „MED-ALL”
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

Ośrodek Diagnostyczny i Przychodnia 
Specjalistyczna im. Św. Rafała w Krakowie

650-08-10, 650-08-11, 
650-08-12

ul. Bochenka 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. L Rydygiera

646-83-31,646-83-29 os. Złotej Jesieni 1

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czer-
wiakowskiego Sp z o.o.

634-26-00 ul. Siemiradzkiego 1

„MEDIPROF” Sp z o.o.
422-68-24, 422-41-59, 
421-79-97

ul. Szpitalna 38/1B

NZOZ COR VITA S.C. 429-35-35, 429-36-63 ul. Kościuszki 35

Szpital Uniwersytecki w Krakowie 424-85-69 ul. Kopernika 23

NZOZ „GRO-MEDICUS” Sp z o.o. 269-61-40, 266-46-79 ul. Szwedzka 27

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMEL-
LI Sp z o.o.

681-31-30 os. Jagiellońskie 1

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Naru-
towicza

633-01-00 wew. 262, 
416-30-78

ul. Prądnicka 55/3

NZOZ Lekarska Poradnia Specjalistyczna Towa-
rzystwa Rozwoju Rodziny

638-34-34 ul. Bronowicka 73

N ZOZ Poradnia Lekrzy Rodzinnych Borek 
Fałęcki

266-27-10 ul. Niemcewicza 7

Program profilaktyki przewlekłaej obturacyjnej choroby płuc. Adresowany jest do mieszkańców Krako-
wa w wieku od 40 roku życia, palących papierosy obecnie lub w przeszłości przy narażeniu przynajmniej 
10 paczkolat (1 paczkorok = min. 20 papierosów dziennie przez okres jednego roku). W ramach progra-
mu wykonane zostaną przede wszystkim: badanie spirometryczne, test Fagerstroma, test Schneidera. 

ZOZ MSWiA w Krakowie 615-17-58 ul. Galla 25

NZOZ Lekarze Rodzinni – Praktyka Grupo-
wa s.c.

656-14-74 ul. Stoczniowców 7

Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki 
Sp. z o.o.

266-27-10, 266-28-25 ul. Niemcewicza 7

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II 

614-33-98 ul. Prądnicka 80

Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Mło-
dzieży Sp. z o.o.

294-18-25, 413-00-99 Aleje Pokoju 2 a

N ZOZ Śródmieście Sp. z o.o. 411-83-96, 411-70-30 al. Pokoju 4

ZOZ Medycyna Pracy Sp. z o.o. 646-64-33, 646-64-31 ul. Ciepłownicza 1

617-82-22 ul. Mogilska 80

NZOZ Centrum Medyczne Prokocim 
Nowy Sp. z o.o.

658-35-40, 658-41-83 ul. Teligi 8

Centrum Medyczne Med.– All
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

Małopolskie Centrum Alergologii Sp. z o.o. 647-05-75, 645-97-88 os. Piastów 40

Centrum Medyczne Swoszowice
654-71-62, 654-71-11, 
654-71-00

ul. Szybisko 21

NZOZ Kraków – Południe 266-20-98 ul. Szwedzka 27

644-51-38 ul. Krakowiaków 43

NZOZ Terapia– Med. Sp. z o.o. 647-02-44, 648-24-95 os. Niepodległości 2

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzin-
nych Sp. z o.o.

430-57-73 ul. Bocheńska 4

Praktyka Lekarzy Rodzinnych NZOZ 657-87-47 ul. Na Kozłówce 29 

ZOZ „Centrum Medyczne – Nowa Huta” 
Sp. z o.o. 

643-71-01 ul. Ujastek 3
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Programy autorskie (programy jednoroczne)

Nazwa realizatora Nazwa programu
Telefon 
informacyjny

Adres

Krakowska Poradnia Stomatologiczna
Wielospecjalistyczna diagnostyka i wczesne leczenie stomatologiczno-or-
todontyczno-logopedyczne u dzieci niepełnosprawnych psychicznie i fi-
zycznie

269-63-10 ul. Lipińskiego 15

Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie
Autorski program rehabilitantów, psychologów,logopedów dla dzieci nie-
pełnosprawnych

657-37-19, 658-20-11 
wew. 12-57

ul. Wielicka 265

NZOZ Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Padaczka-zdrowie-edukacja 633-03-96 ul. Józefitów 19 B

NZOZ Ośrodek Dla Osób z Autyzmem Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem 415-70-88 ul. Szopkarzy 8

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMELLI Sp z o.o. Program edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet 647-63-44 os. Jagiellońskie1 

Centrum Medyczne MED.-ALL
Stworzenie regionalnego systemu profilaktyki astmy i chorób alergicznych 
oraz monitorowania skuteczności leczenia i jakości opieki zdrowotnej, edu-
kacja chorych i ich opiekunów w domu i szkole

261-07-91, 641-
02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Terapia osób uzależnionych od nikotyny w ramach profilaktyki chorób 
krążenia

424-73-06 ul. Kopernika 17

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Program edukacyjny dla opiekunów osob chorych na otępienie 424-88-53 ul. Śniadeckich 10

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Edukacja Prozdrowotna z zastosowaniem technik behawioralno-poznaw-
czych w przebiegu modyfikacji zachowań dezadaptacyjnych u chorych le-
czonych przewlekłymi dializami i ich rodzin

424-78-35 ul. Kopernika 15

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kompleksowy program edukacji oraz wstepnej profilaktyki zaburzeń de-
presyjnych i lękowych 

424-87-23 ul. Kopernika 21

Szpital Polożniczo-Ginekologiczny Sp z o.o. Problemy wieku dojrzewania młodzieży 685-54-00 ul. Ujastek 3

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
Program terapii dla osób uzależnionych od nikotyny jako kontynuacja pro-
gramu profilaktyki POCHP

425-57-47 ul. Wielicka 73

NZOZ Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Program profilaktyczny „ADHD” 633-03-96 ul. Józefitów 19 b

NZOZ Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Sp. z o.o.
Odkryc własne ja – wartosci pracy terapeutycznej w aktywizowaniu, uspraw-
nianiu i integracji osób niepełnosprawnych

430-63-13 ul. Piekarska 3

NZOZ PSYCHE – med. Profilaktyka zaburzeń deprezyjnych, lękowych i psychosomatycznych 623-70-99 ul. Rusznikarska 17

Kopalnia Soli „Wieliczka” Podziemny Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Leczniczy

Lekcja zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka 278-73-68 Park Kingi 6

Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 roku życia – etap I. Adresowany jest do 
mieszkanek Krakowa, które ukończyły 40 rok życia. W ramach programu wykonane zosta-
nie palpacyjne badanie tarczycy. Kobiety, u których wykryto zmiany, skierowane zostaną do 
II etapu programu.

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 649-75-55
os.2 Pułku 
Lotniczego 22

MDK Sp. z o.o. NZOZ Gabinet Lekarza Ro-
dzinnego

429-76-01, 429-70-28 ul. Kamedulska 70

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 657-34-78, 659-05-44 ul. Heleny 2

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzin-
nych sc 

430-57-73 ul. Bocheńska 4

NZOZ Lekarze Rodzinni – Praktyka Grupo-
wa sc 

656-14-74 ul. Stoczniowców 7

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 655-31-23 ul. Białoruska 15

 Praktyka Lekarzy Rodzinnych NZOZ 657-87-47 ul. Na Kozłówce 29

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych 
FAMILIA sp z o.o 

422-97-10, 422-15-25 Pl. Sikorskiego 6A

NZOZ COR VITA s.c M.T.M.K. Ciężarek 429-35-35,429-36-63 ul. Kościuszki 35

NZOZ Praktyka Lekarska Azory sp z o.o 638-44-55 ul. Nałkowskiego 1

NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Poko-
ju POZ, Sp. z o.o.

411-99-88, 411-61-92, 
411-66-87, 412-36-35

Al. Pokoju 2

NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy, 
Sp. z o.o.

658-35-40 ul. Teligi 8

Poradnia Lekarzy Rodzinnych 
BOREK FAŁĘCKI Sp. z o.o.

266-27-10, 266-28-25 Ul. Niemcewicza 7

ZOZ Centrum Medyczne – Nowa Huta, Sp. 
zo.o.

643-71-01 ul. Ujastek 3

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzin-
nych Sp z o.o 

428-37-00 ul. Estery 6

NZOZ TERAPIA– MED., sp z o.o. 647-02-44, 648-24-95 ul. Niepodległości 2

NZOZ Ugorek Sp z o.o. 417-30-90 ul. Ułanów 29 a

Centrum Medycze MED.-ALL
261-07-91, 641-02-21, 
641-04-54

ul. Budziszyńska 1

SCDZ MEDICINA Sp z o.o. 267-16-36 ul. Rogozińskiego 12

Program profilaktyki raka tarczycy u kobiet po 40 roku życia – etap II. Adresowany jest do miesz-
kanek Krakowa wytypowanych do badań w I etapie programu. W ramach programu wykonane 
zostanie badanie TSH oraz badanie USG tarczycy, w uzasadnionych przypadkach zostanie prze-
prowadzona biopsja cienkoigłowa.

ZOZ MEDYCYNA PRACY Sp z o.o. 646-64-33, 646-64-31 ul. Ciepłownicza 1

617-82-22 ul. Mogilska 80

Małopolski Zespół Przychodni 
Specjalistycznych BATREGO 3 Sp z o.o.

632-57-35 ul. Dunajewskiego 5

SCDZ MEDICINA Sp z o.o. 269-29-45 ul. Rogozińskiego 12

Ośrodek Leczenia Schorzeń 
Cywilizacyjnych 
Zespół Poradni Specjalistycznych

412-01-89 Al. Pokoju 4

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im.G. Narutowicza

633-01-00 wew. 262, 
416-30-78

ul. Prądnicka 35-37

Firma Marketingowo-Medyczna Sp z o.o. 
NZOZ „MARK-Med.”

644-24-74 os. Urocze 2

NZOZ KOV – MED.
420-23-20/21,
415-58-00, 415-60-31 

ul. Pleszowska 23

NZOZ Złota Jesień Sp zo.o. 648-01-14, 648-03-45 os. Złota Jesień 3

Ośrodek Diagnostyczny i Przychodnia Specjali-
styczna im Św. Rafała 

650-08-10, 650-08-11, 
650-08-12

ul. Bochenka 1

NZOZ Medyczne Centrum |
Diabetologiczno -Endokrynologiczno 
– Metaboliczne DIAB-ENDO-MET

623-73-22 ul. Rusznikarska 17
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Lp. Nazwa placówki Świadczenia Przyjmowanie pacjentów

ŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE:

1 NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „CZWÓRKA”/ Poradnia 
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „ALKO-MED”
os. Młodości 9, tel. 644-01-44

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współ-
uzależnionych, terapia DDA, konsultacje psychiatryczne i psycholo-
giczne, także dla ofiar i sprawców przemocy, program w DPS

rejestracja pacjentów: 
pon. – piątek 8-18;
przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 8-20

2 NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12 
(Poradnia Uzależnień – I piętro, pok. 225)
tel. 421-23-66, 421-05-04, 421-03-63 w. 319, 374, 393

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współ-
uzależnionych, program dla ofiar przemocy i dla sprawców

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. 8-11, 15-20; wt. 15-19; śr. 9-16; 
czw. 9-20; piątek 15-20; sob. 9-15

3 NZOZ Stowarzyszenia „DOBREJ NADZIEI” – Poradnia uzależnie-
nia od alkoholu, Poradnia psychoterapii dla młodzieży
ul. Batorego 5, tel. 633-35-31
e-mail: dobra_nadzieja@op.pl

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współ-
uzależnionych, terapia DDA, grupa Al.-Anon, konsultacje psychia-
tryczne i psychologiczne, psychoterapia młodzieży, terapia rodzin-
na, grupy wsparcia i konsultacje dla rodzin, korzystających z pomo-
cy społecznej, forum internetowe dla młodzieży

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 
8-20, sob. 9-17; punkt konsultacyjny 
pon. – piątek 
14-18; grupa Al.-Anon piątek 18-20; 
forum internetowe pon. 18-24

4 NZOZ Specjalistyczna Poradnia Lekarska „ERGOMED” 
– Gabinety Psychologiczne
ul. Bonarka 18, 266-84-82, 266-21-95

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współ-
uzależnionych, terapia DDA, psychoterapia dzieci i młodzieży, kon-
sultacje psychiatryczne, program dla ofiar przemocy

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 10-20; 
grupa wstępna śr. – 19

5 NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
ul. Wielicka 73, tel. 425-57-47, www.kctu.pl,
 e-mail: poradnia@kctu.pl

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych, współ-
uzależnionych, ofiar przemocy domowej, młodzieży ryzykownie pi-
jącej, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, DDA, młodych 
DDA, konsultacje psychologiczne i psychologiczne, interwencje so-
cjalne i wizyty domowe 

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 8-20; 
pacjenci zgłaszający się po raz 
pierwszy-konsultowanie: pon., wt., 
śr., pt. 8-15

6 NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Krakowska 39, tel. 430-60-40

Terapia indywidualna i grupowa uzależnionych, uzależnionych, 
konsultacje (uzależnienia, HIV/AIDS), praca środowiskowa

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 8-18.30

7 NZOZ Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień 
„PEMA”
os. Kolorowe 21, tel. 644-45-55, 680-35-30, 680-35-31

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współ-
uzależnionych, pomoc w sytuacjach kryzysowych

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 8-20

8 NZOZ „PRO-VITA” – Poradnia Leczenia Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie ul. Estery 6, tel. 421-95-67, ul. Majora 5, 
tel. 413-80-47

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych, współ-
uzależnionych i ofiar przemocy domowej, konsultacje psychiatrycz-
ne, psychologiczne, prawne, socjalne; oddział dzienny dla osób uza-
leżnionych i współuzależnionych

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 9-18

9 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. J. Babińskiego 29 (Szpital Specjalistyczny):
1. Oddział 5C, tel. 652-42-70
2. Całodobowy Oddział Terapii Odwykowej
3. Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 
     tel. 652-44-99, 652-44-17
4. Oddział Dzienny 

1. Detoksykacja, leczenie zespołów abstynencyjnych
2. Terapia uzależnienia od alkoholu (zamknięta, 7 tyg.)
3. Terapia uzależnionych 
i współuzależnionych (ambulatoryjna), konsultacje
4. Terapia uzależnienia od alkoholu (dzienna, 8 tyg.)
dodatkowo: praca ze sprawcami przemocy domowej

rejestracja pacjentów w Przychodni: 
pon. – piątek 8-15
Oddział 5C -przez Izbę Przyjęć Szpi-
tala (po skierowaniu od lekarza); Przy-
chodnia czynna pon.-piątek 8-20 i w so-
boty podczas zajęć; Oddział Dzienny 
– pon.-piątek 8-15.3

DODATKOWE USŁUGI POZATERAPEUTYCZNE:

10 NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy Sp. z o.o.
ul. Teligi 8, tel. 658-40-55

Badania biochemiczne, neurologiczne, internistyczne, psychiatrycz-
no-psychologiczne, EKG, USG jamy brzusznej, porady lekarskie 

rejestracja i przyjmowanie pacjentów: 
pon. – piątek 8-18

11 SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Kliniczny Kli-
niki Gastroenerologii, ul. Śniadeckich 10, tel. 424-89-15

Badanie krwi, USG jamy brzusznej, gastroskopia, badania radiolo-
giczne przewodu pokarmowego

rejestracja pacjentów:
pon. – piątek 8 – 14.30

Przygotował: Wydział Spraw Społecznych UMK

Informacji nt. pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych udzielają:
– Zespół Interwencyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie od wtorku do czwartku w godz. 17.00  

 – 19.00 (w siedzibie Zespołu przy Rynku Podgórskim 4/2a i pod numerem telefonu 656-27-34);
– Punkt Konsultacyjny przy Izbie Wytrzeźwień we wtorki w godz. 12.00-18.00, środa – piątek 8.00-14.00 (ul. Rozrywki 1, tel. 410-56-20);
– Główny Specjalista ds. Uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w godzinach urzędowania (ul. Grunwaldzka 

8, tel. 61-69-656);
– Całodobowy telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 411-60-44;
– Całodobowa Informacja Medyczna – 661-22-40

Placówki, świadczące bezpłatne usługi zdrowotne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Krakowie w latach 2004-2006: 

Gminny program profilatyki i rozwiazywania 
problemów alkoholowych
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Zmieniamy szatę graficzną strony internetowej Rady Dzielnicy XII. 
Pragniemy aby internauci wzięli udział w wyborze wyglądu strony. Przed-
stawiamy kilka naszych projektów. 

Czekamy na uwagi i propozycje. Prosimy je przesyłać na adres:
dzielnica12@um.krakow.pl lub rada@dzielnica12.krakow.pl

WWWWWW
www.dzielnica12.krakow.pl
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Lato. Czas urlopów. Wszyscy zabiegamy 
o to, by wyjechać tam, gdzie ciepło i ciekawie, 
by łączyć przyjemne z pożytecznym – wypo-
czynek z poznawaniem nowych miejsc. Mię-
dzy plażowym lenistwem a gonitwą od zabyt-
ku do zabytku, warto czasem zatrzymać się 
i przyjrzeć jak żyją ludzie w odwiedzanych 
przez nas krajach. Ponieważ wszyscy z zain-
teresowaniem i nadzieją czekamy na postępy 
prac przy Krakowskim Centrum Komunikacyjnym i trasie szybkiego tram-
waju, będąc kilka dni w Alzacji, nie mogłem nie zwrócić uwagi na funkcjo-
nowanie komunikacji miejskiej w Strasbourgu. Oczywiście tym, co najbar-
dziej rzuca się w oczy każdemu turyście, jest uroda jeżdżących tam tramwa-
jów. To kolejny dowód na to, że udane wzornictwo przemysłowe wpływa po-
zytywnie na otoczenie, w tym przypadku na wizerunek miasta. Są to wagony 
produkowane przez firmę Bombardier, podobnie jak te kupione dla Krako-
wa. Jeżdżą one na czterech liniach: A – czerwonej, B – niebieskiej, C – żół-
tej i D – zielonej. Bardzo ułatwia to orientację przybywającym pierwszy raz 
do miasta. Tramwaje poruszają się jak na moje wyobrażenie o sprawnej ko-
munikacji trochę za wolno, jakby z namaszczeniem, ale są wygodne i bardzo 
przestronne. Mają szerokie drzwi a perony są budowane równo z poziomem 
podłogi. Wózek inwalidzki lub dziecinny nie jest wnoszony do wagonu, lecz 
po prostu do niego wjeżdża. Dzięki ogromnej szybie czołowej motorniczy 
ma rewelacyjnie duże pole widzenia, co oczywiście zwiększa bezpieczeń-
stwo ruchu. W tramwajach tych nie ma też lusterek, tylko kamery umiesz-
czone po obu bokach wagonu, które przekazują kolorowy obraz na ekrany 
na pulpicie motorniczego. W całej bogatej taryfie biletowej dla turysty naj-
ciekawszy jest tzw., TOURPASS, który kosztuje 3,10 euro i pozwala poru-
szać się po mieście tramwajami i autobusami przez 24 godziny. Bilety moż-
na kupować na peronach w skomputeryzowanych automatach, które wydają 
resztę, jeśli wrzuci się monety o zbyt wysokim nominale. Także godzinę roz-
poczęcia podróży odbija się w kasowniku na peronie. Nie jest moim zamia-
rem uczynienie z tego urlopowego wspomnienia szczegółowego i nudnego 
wykładu o systemie komunikacyjnym Strasbourga. Zainteresowanych zapra-
szam na stronę internetową: www.cts-strasbourg.fr, gdzie można zapoznać 
się z dokładnym planem wszystkich linii komunikacyjnych oraz pełną ofer-
tą biletową. Jest tam też ciekawa galeria zdjęć. Nie sposób nie przytoczyć na 
koniec jeszcze jednego, wstydliwego, spostrzeżenia. Otóż, na żadnym przy-
stanku, ani w żadnym wagonie nie spotkałem się z jakąkolwiek formą de-
wastacji. Ani jednego zniszczonego automatu biletowego, ani jednej rozbi-
tej wiaty przystankowej, ani jednej porysowanej szyby w tramwaju. Kiedy 
my też do tego dorośniemy?

Antoni Madej

„EUROPA 
DA SIĘ LUBIĆ” 
czyli jak jeżdżą inni

BASEN w WAKACJE 
 W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa 

„Bezpieczny Kraków” dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie waka-
cji letnich został zapewniony wstęp do Parku Wodnego (ul. Dobrego Pa-
sterza 126 – Krowodrza).

 Basen został udostępniony w okresie od 5 lipca do 27 sierpnia od 
poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia w wy-
miarze 90 min dziennie. Możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji 
Parku Wodnego.

Dzieci i młodzież za wstęp na basen płacić będą po 2 zł/osobę (wstęp 
za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej), dla opiekunów dzieci wstęp 
ulgowy – 7 zł.
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Na zdjęciu autor


