
BIAŁA NIEDZIELA - ZDROWY LUBOŃ

20.05.2012 r
Miasto Luboń

Bezpłatne konsultacje 
medyczne:
10:00 – 14:00

chirurg, internista, lekarz rodzinny, dietetyk, ortopeda, 
pomiar ciśnienia i in.

-wybrane gabinety lekarskie-

15:00 – 18:00
podsumowanie akcji na boisku Szkoły 

Podstawowej nr 1
aerobik, indor cycling, joga, taniec towarzyski, kapela TON, Szarotki, 

zdrowa książka, pokaz pierwszej pomocy, zdrowa żywność, 
miasteczko ruchu drogowego, konkursy i inne atrakcje
na zakończenie spotkanie z Martą  PODULKĄ

gwiazdą programu MAM TALENT

ZAPRASZAMY



Harmonogram otwartych drzwi gabinetów medycznych w 
Luboniu w ramach akcji Biała niedziela -  zdrowy Luboń w 

dniu 20 maja 2012r.
Zakres świadczonych usług Adres placówki Godziny dyżurów podczas białej 

niedzieli 
20 maja 2012r.

• Ocena zagrożenia otyłością
• Porady dietetyczne
• Pomiar ciśnienia, glukozy, 

waga

LUB-MED
Przychodnia Rodzinne 

Centrum Medyczne
przy ul. Jana III 

Sobieskiego 55A w 
Luboniu

(w pawilonie obok Apteki 
św. Józefa) 

10:00 – 14:00

• Poradnia chirurgiczna
• Ortopedia
• Internista
• Badanie Ciśnienia krwi

NZOZ Centrum Medyczne 
HCP Lecznictwo 
Ambulatoryjne

ul. Lipowa 60

10:00 – 14:00

• Porady internistyczne
•  Badania profilaktyczne 

(wstępne, okresowe, kontrolne) 

Gabinet lekarza rodzinnego 
lek. med Jan Banasiuk
ul. Romana Maya 1a

10:00 – 14:00

• Chirurg 
• Internista
• Neurolog (do potwierdzenia)
• Laryngolog (do potwierdzenia)

Centrum medyczne Art-
med

ul. Ks. Streicha 27 

10:00 – 14:00

Podsumowanie akcji Biała niedziela-
zdrowy Luboń

• pokaz tańca towarzyskiego
• kapela TON
• pokaz jogi
• aerobik 
• indor cycling
• pomiar  ciśnienia,  cukru 

PANACEUM
• konkursy
• Szarotki
• bezpieczeństwo  ruchu 

drogowego
• zdrowe  lektury  z  naszej 

biblioteki
• spotkanie z Marta Podulką
• zdrowa żywność
• nordic walking

Boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 1

15:00 – 18:00

Nagrody w konkursach fundują 
• Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie MED-LUX – Luboń, ul. Żeromskiego 1 
• Restauracja MARAGO – Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 1

http://www.rynekmedyczny.pl/NZOZ_Centrum_Medyczne_HCP_Lecznictwo_Ambulatoryjne,Lubo%C5%84,Lipowa,ZOZ,1626708,2288383
http://www.rynekmedyczny.pl/NZOZ_Centrum_Medyczne_HCP_Lecznictwo_Ambulatoryjne,Lubo%C5%84,Lipowa,ZOZ,1626708,2288383
http://www.rynekmedyczny.pl/NZOZ_Centrum_Medyczne_HCP_Lecznictwo_Ambulatoryjne,Lubo%C5%84,Lipowa,ZOZ,1626708,2288383
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