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Powierzchnia gminy 95,1 km kw. 

Powierzchnia miasta 27,1 km kw.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2014)

Gmina 25.457

Chobot 324

Niepołomice (miasto) 10.809

Ochmanów 620

Podłęże 2087

Słomiróg 508

Staniątki 2604

Suchoraba 312

Wola Batorska 2895

Wola Zabierzowska 1265

Zabierzów Bocheński 1664

Zagórze 737

Zakrzowiec 510

Zakrzów 1122

BUD ET 2015

Uchwa a bud etowa to najwa niejszy z punktu 
widzenia samorz dów akt prawny przyjmowany 
corocznie, b d cy planem dochodów i wydatków.
Bud et wprowadzany jest uchwa  Rady Miejskiej, 
a jego przygotowaniem zajmuje si  burmistrz, 
dzia aj cy we wspó pracy ze skarbnikiem 
i pozosta ymi komórkami urz du miasta.
Wska nikiem, na który w szczególno ci zwraca si  
uwag  podczas przygotowywania bud etu jest 
wysoko  zad u enia. Zgodnie z ustaw  o  nansach 
publicznych nie mo e ono przekracza  60, a jego 
obs uga – 15 proc. dochodów. Wprowadzenie tego 
wska nika z jednej strony ogranicza liczb  inwestycji, 
które realizowane s  w du ej mierze z po yczek 
i kredytów, ale z drugiej – zapobiega popadni ciu 
w spiral  zad u enia.

Zanim projekt bud etu tra   pod obrady Rady 
Miejskiej, jest opiniowany przez Regionaln  Izb  
Obrachunkow . Bud et powinien by  uchwalony 
do ko ca roku poprzedzaj cego rok bud etowy. 
W uzasadnionych przypadkach mo na go uchwali  
pó niej, jednak nie pó niej ni  31 stycznia danego 
roku bud etowego. 
Nasza uchwa a na 2015 rok zosta a przyj ta 
30 stycznia 2015 r. 
Uchwalony bud et ponownie tra  a do RIO, która 
sprawdza czy dokument jest zgodny z prawem.
Jak ka dy plan  nansowy, zdarza si , e uchwa a 
bud etowa jest poprawiana w trakcie roku.
Rada Miejska ocenia sposób gospodarowania 
mieniem i wykonanie bud etu przez burmistrza, 
udzielaj c – lub nie – absolutorium.

Na dochody ka dego samorz du sk adaj  si  
dochody w asne, dotacje celowe i subwencje ogólne 
z bud etu pa stwa. W przypadku gminy Niepo omice 

najwi kszymi dochodami s : subwencja o wiatowa, 
podatki od nieruchomo ci, udzia  w podatkach PIT 
i CIT, rodki na realizacj  zada  z zakresu pomocy 
spo ecznej oraz dochody ze róde  zewn trznych, 
które uda o nam si  pozyska .
Wp ywy z do  nansowa  zewn trznych s  
zró nicowane w zale no ci od realizowanych 
projektów. Dlatego dzi ki wp ywom z Funduszu 
Spójno ci bud et w 2011 r. by  wyra nie wi kszy 
ni  w latach nast pnych.
Wydatki dziel  si  na bie ce i maj tkowe, 
czyli inwestycyjne. 
O ile zmiana wysoko ci wydatków bie cych jest 
przewidywalna i bliska sta ej, o tyle ró nice 
w wydatkach inwestycyjnych cechuj  du e zmiany.

Pe na tre  uchwa y bud etowej znajduje si  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Gmina – dane ogólne

Gmina Niepo omice le y w województwie 
ma opolskim, w powiecie wielickim. Jej 
powierzchnia wynosi nieco ponad 95 km kw. 
Na koniec grudnia 2014 r. w gminie mieszka o 
25.457 osób. Jeste my jedn  z gmin 
w województwie, które cechuje dodatnie saldo 
przyrostu. Co roku przybywa nam oko o pó  
tysi ca mieszka ców.

Gmina Niepo omice sk ada si  z jednego miasta 
oraz 12 so ectw. S  to: Chobot, Ochmanów, 
Pod e, S omiróg, Stani tki, Suchoraba, Wola 
Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Boche ski, 
Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów. 

Siedzib  w adz samorz dowych s  Niepo omice. 
W mie cie wyodr bniono siedem osiedli. S  to: 
Boryczów, Jazy, Podgrabie, Piaski, ródmie cie, 
Zagrody i Zako ciele. 

List  so tysów oraz przewodnicz cych zarz dów 
osiedli mo na znale  na str. 12-13.

Rada gminy to organ stanowi cy i kontrolny 
gminy. Do jej w a ciwo ci nale  wszystkie sprawy 
pozostaj ce w zakresie dzia ania gminy, o ile ustawy 
nie stanowi  inaczej. Kadencja rady trwa 4 lata, 
licz c od dnia wyboru.
Kolejne wybory samorz dowe zaplanowane s  
na jesie  2018 r.

Sesje rady zwo ywane rednio raz w miesi cu, 
odbywaj  si  w Zamku Królewskim 
w Niepo omicach. S  jawne i otwarte. Ka dy 
zainteresowany mo e przyj  i przys uchiwa  si  
obradom.

Radni pracuj  nie tylko podczas sesji, ale równie  
na posiedzeniach komisji. Rada mo e ze swojego 
sk adu powo ywa  sta e i dora ne komisje 
do okre lonych zada , ustalaj c przedmiot dzia ania 
oraz sk ad osobowy.
W niepo omickiej radzie s  nast puj ce komisje 
sta e: 1) rewizyjna, 2) bud etowa, 3) gospodarki, 
rolnictwa i ochrony rodowiska, 4) o wiaty i kultury, 
5) zdrowia, sportu i opieki spo ecznej, 6) adu 
i bezpiecze stwa publicznego.

W Radzie Miejskiej w Niepo omicach zasiada 
21 radnych. Na jej czele stoi przewodnicz cy, 
ma dwóch zast pców. Lista radnych Rady Miejskiej 
w Niepo omicach znajduje si  na str. 10-11.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej, Marek Ciasto , 
przyjmuje mieszka ców w poniedzia ki 
w godz. 15.00-17.00 w magistracie 
(pl. Zwyci stwa 13).

Podobnie jak inne urz dy miejskie, Urz d 
Miasta i Gminy w Niepo omicach jest jednostk  
organizacyjn , przy pomocy której burmistrz 
realizuje zadania narzucone uchwa ami Rady 
Miejskiej lub przepisami prawa.
Urz d Miasta i Gminy w Niepo omicach ma siedzib  
przy placu Zwyci stwa 13. Cz  referatów mie ci 
si  w budynku przy ulicy Zamkowej 5. Szczegó owe 
informacje znajduj  si  w tabeli na str. 8-9.

Na stanowiskach urz dniczych zatrudnionych 
jest obecnie ok. 90 osób. Wi kszo  ma wy sze 
wykszta cenie oraz stale si  dokszta ca, ko cz c 
studia podyplomowe lub bior c udzia  
w szkoleniach.

Pracownicy urz du prowadz  gminn  ksi gowo , 
dystrybuuj  rodki  nansowe przeznaczone 
na szkolnictwo, nadzoruj  przebieg projektów 
inwestycyjnych, wspó pracuj  z biznesem, dbaj  
o dobry stan techniczny obiektów u yteczno ci 
publicznej, gminne drogi i chodniki, prowadz  
ewidencj  mieszka ców, budynków 
i przedsi biorców, dzia aj  na rzecz rodowiska 
naturalnego, organizuj  wydarzenia kulturalne 
i prowadz  dzia ania informacyjne.

Jeste my do Pa stwa us ug. Zach camy 
do lektury Gazety Niepo omickiej, strony 
www.niepolomice.eu i dopisania si  do bezp atnego 
newslettera, do odwiedzenia naszego pro  lu 
na Facebooku (facebook.com/Niepolomice) 
oraz na Google+ (google.com/NiepolomiceEu), 
do subskrypcji kana u @eniepolomice w serwisie 
twitter.com oraz do korzystania z Serwisu SMS.

Zeskanuj kod, aby przej  
na stron  internetow  
zawieraj c  informacje 
o so ectwach.
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Wp ywy (w z ) Wydatki (w z )

*Dane za 2014 r. – wed ug uchwa y bud etowej; w chwili oddawania publikacji do druku, ostatecznie kwoty nie by y jeszcze 
znane.
*Dane za 2015 r. – wed ug uchwa y bud etowej
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B D  N A  C Z A S I E

led  nas na Twitterze
www.twitter.com/eniepolomice

Do cz do serwisu SMS i otrzymuj 
darmowe informacje o koncertach, 
wydarzeniach, komunikatach 
i nowo ciach z Niepo omic
Wy lij SMS o tre ci Niepolomice.INFO 
na numer 4322
Koszt wys ania wiadomo ci 
wynosi tyle, ile standardowy SMS 
wewn trz Twojej sieci

e-Niepo omice
o  cjalna strona internetowa 
Miasta i Gminy Niepo omice
www.niepolomice.eu
Zapisz si  do bezp atnego newslettera

Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/Niepolomice

led  nas na Google+
www.google.com/+NiepolomiceEu

Gazeta Niepo omicka
Bezp atny miesi cznik wydawany przez Urz d Miasta 
i Gminy w Niepo omicach
Oprócz informacji bie cych, znajduje si  tutaj du o 
publicystyki oraz obszerne kalendarium. 
„GN” jest przyk adem dialogu spo ecznego 
oraz nowoczesnej komunikacji magistratu 
z mieszka cami.

SOCIAL MEDIA
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Burmistrz Miasta i Gminy Niepo omice
Roman Ptak

Urodzony w 1976 r. w Krakowie. Sko czy  studia na Akademii Rolniczej, uzyskuj c tytu  magistra 
in yniera, a tak e studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego.
Przez wiele lat pracowa  w biurze poselskim b d c asystentem Stanis awa Kracika. Nast pnie zosta  
powo any na stanowisko sekretarza gminy Niepo omice. Na pocz tku 2007 r. zosta  wiceburmistrzem. 
W listopadzie 2009 r., po ust pieniu Stanis awa Kracika z funkcji burmistrza, premier powo a  go 
na pe ni cego funkcj  burmistrza miasta i gminy Niepo omice. 
6 grudnia 2010 r., po zwyci stwie w wyborach samorz dowych uroczy cie z o y  lubowanie 
i zacz  prac  jako burmistrz. W wyborach w 2014 r. uzyska  ponad 70 proc. g osów, zasiadaj c 
po raz kolejny w fotelu burmistrza.
Aktywnie dzia a w wielu organizacjach, anga uj c si  w ycie lokalnej spo eczno ci. 

ona Barbara, maj  syna Bartosza. Prywatnie jest wielkim mi o nikiem pi ki no nej i historii najnowszej. 

Przyjmuje mieszka ców w poniedzia ki w godz. 15.00-17.00 w magistracie przy pl. Zwyci stwa 13.
Kontakt: sekretariat, 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234
www.facebook.com/roman.ptak www.twitter.com @ptakroman

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepo omice
Adam Twardowski

Urodzony w 1976 roku w Warszawie. Uko czy  Wydzia  Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej, 
jednocze nie uzyskuj c dyplom RIBA (Royal Institute of British Architects). Od 2002 r. pracuje w Urz dzie Miasta 
i Gminy w Niepo omicach. Swój sta  w nim rozpocz  jako podinspektor w Referacie Budownictwa, 
a kiedy w 2003 r. utworzono Referat Strategii i Rozwoju zosta  jego szefem. W 2009 r. zosta  dyrektorem 
Wydzia u Rozwoju Gospodarczego, a od grudnia 2010 pe ni funkcj  wiceburmistrza Miasta i Gminy 
Niepo omice. W ci gu ostatnich lat by  odpowiedzialny m.in. za przyj cie i prowadzenie inwestycji  rm 
z bran y wysokich technologii ulokowanych w SSE w Niepo omicach takich jak MAN, Somfy czy Tre  , 
tworzenie planów miejscowych gminy oraz dokumentów strategicznych, pozyskiwanie funduszy zewn trznych, 
remonty i przebudowy w centrum Niepo omic: Traktu Królewskiego z Rynkiem, ulicy Grunwaldzkiej z Rondem 
Marsza ka Pi sudskiego, Alei D bowej czy placu targowego.

onaty, dwoje dzieci.
Zainteresowania: rowery, sztuka wspó czesna, dziedzictwo Europy rodkowej, psy boksery.

Magistrat, pok. nr 9, tel. 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234

Sekretarz Gminy Niepo omice
Teresa Ku ma

Sekretarz Gminy jest najwy szym rang  urz dnikiem samorz dowym. Kieruje prac  magistratu i zapewnia jego w a ciwe 
funkcjonowanie. Koordynuje prac  kierowników poszczególnych referatów, organizuje szkolenia pracowników, pilnuje 
terminowo ci za atwienia spraw oraz pe ni funkcje kontroli i nadzoru.
Teresa Ku ma uko czy a studia na Uniwersytecie Jagiello skim, na kierunku Zarz dzanie w Administracji Publicznej 
oraz studia podyplomowe „Akademia Liderów Samorz dowych” w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu, realizowane 
w partnerstwie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, nakierowane na stworzenie profesjonalnej kadry zarz dzaj cej 
w samorz dzie terytorialnym. 
W niepo omickim urz dzie miejskim pracuje od 1991 roku. Na stanowisko kierownika Referatu Kadrowo-P acowego zosta a 
powo ana ju  rok pó niej i funkcj  t  piastuje do dzi . Od 2004 roku zasiada te  w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Funkcj  
Sekretarza Gminy Niepo omice pe ni od 11 lutego 2010 roku.
Zainteresowania: rower, dobra ksi ka. 

Magistrat, pok. nr 10, tel. 12 250 94 31, 12 250 94 04 wew. 231
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Wydział lub komórka telefon, faks
dyrektor, kierownik, 

osoba odpowiedzialna

Wydziały i referaty zlokalizowane przy pl. Zwycięstwa 13

Biuro Obsługi Klienta tel. 12 250 94 04; faks 12 250 94 00 Beata Pawłowska

prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących

Ewidencja Przedsiębiorców (przy Biurze Obsługi Klienta) tel. 12 250 94 02, 12 250 94 04 wew. 202 Marta Bielecka

rejestracja przedsiębiorców, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) tel. 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234 Katarzyna Trzos-Panasiuk

obsługa kancelaryjno-biurowa burmistrza i Rady Miejskiej, prowadzenie rejestrów: uchwał, interpelacji Rady Miejskiej, zarządzeń burmistrza

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 12 250 94 05, 12 250 94 04 wew. 205 Antonina Siwek-Pilch

          Ewidencja Ludności (pok. nr 1) tel. 12 250 94 03/23, 12 250 94 04 wew. 203, 223 Bogusława Bąk

wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane ze spisem i rejestrem wyborców

          Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 6) tel. 12 250 94 05, 12 250 94 04 wew. 205 Anna Madej-Rogowicz

sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk

Kasa (parter) tel. 12 250 94 22, 12 250 94 04 wew. 222 Anna Czyż

realizowanie czynności kasowych urzędu

Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 2) tel. 12 250 94 07, 12 250 94 04 wew. 207 Krystyna Rojek

zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, inne sprawy związane z nieruchomościami, podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości, numeracją nieruchomości, nazewnictwem 
ulic, opłatami adiacenckimi i zaświadczeniami o zabudowie nieruchomości

Referat Strategii i Rozwoju (pok. nr 3) tel. 12 250 94 08/25, 12 250 94 04 wew. 208, 225 Wojciech Biernat

prace związane z tworzeniem i zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytków, sprawy z zakresu geologii, przygotowywanie 
ofert dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, opracowywanie harmonogramów naborów projektów dofi nansowywanych ze śródeł zewnętrznych, 
przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy zewnętrznych, przygotowywanie studiów wykonalności dla dotowanych projektów, współpraca w przygotowywaniu 
dokumentówi strategicznych gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych

Referat Zamówień Publicznych (pok. nr 5) tel. 12 281 06 71, 12 250 94 32, 12 250 94 04 wew. 213, 232 Czesław Nowak

organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych oraz innych zadań z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Referat Kadrowo-Płacowy (pok. nr 7) tel. 12 250 94 12/20/24, 12 250 94 04 wew. 212, 220, 224 Teresa Kuźma

prowadzenie spraw kadrowych i płacowych osób zatrudnionych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych (z wyjątkiem placówek oświatowych)

Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu (pok. nr 8) tel. 12 250 94 10/21/26/36, 12 250 94 04 wew. 210, 221, 
226, 236 Beata Kolasa

prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych

Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 11) tel. 12 250 94 19/30, 12 250 94 04 wew. 219, 230 Grzegorz Sendor

przygotowanie realizacji inwestycji drogowych, nadzór nad inwestycjami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi, utrzymanie dróg gminnych, postępowania w zakresie zmiany 
stosunków wodnych w gminie

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) tel. 12 250 94 01/06, 12 250 94 04 wew. 201, 206 Anna Wojas

prowadzenie postępowań w sprawie decyzji środowiskowych; kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska; 
realizacja programu dofi nansowania odbioru odpadów zawierających azbest; wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 15) tel. 12 250 94 09/18/29, 12 250 94 04 wew. 209, 218, 229 Beata Czuraj

prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

Skarbnik gminy (pok. nr 16) tel. 12 250 94 16, 12 250 94 04 wew. 216 Beata Kolasa

prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki fi nansowej

Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne (pok. nr 17) tel. 12 250 94 15, 12 250 94 04 wew. 215 Stanisława Krawczyk

prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych

Urz d Miasta i Gminy

pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepo omice
www.niepolomice.eu
magistrat@niepolomice.com

Urz d jest czynny:
- poniedzia ek 8.00-17.00
- wtorek - czwartek 8.00-16.00
- pi tek 8.00-15.00 
Kasa jest czynna:
- poniedzia ek 8.15-16.15

- wtorek - czwartek 8.15-15.15
- pi tek 8.15-14.15
przerwa w godz. 12.00-13.00 (codziennie)
Burmistrz oraz przewodnicz cy Rady Miejskiej 
przyjmuj  mieszka ców w poniedzia ki w godzinach 
15.00-17.00 w magistracie.
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Referat Utrzymania Inwestycji (pok. nr 18) tel. 12 250 94 11/33, 12 250 94 04 wew. 211, 233 Beata Kukla

przygotowanie dokumentów i realizacja inwestycji remontowych, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozliczanie należności za media w obiektach komunalnych, kontrola 
obiektów komunalnych

Archiwum Urzędu tel. 12 250 94 39, 12 250 94 04 wew. 239 Grażyna Zych

przyjmowanie, segregowanie oraz przechowywanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Stanowiska ds. informatyki (pok. nr 7) tel. 12 250 94 27/28, 12 250 94 04 wew. 227, 228 Krzysztof Lasek

administrowanie systemami sieciowymi i informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy

Radca prawny tel. 12 250 94 14, 12 250 94 04 wew. 214 Zbigniew Łosiński

pomoc prawna na rzecz urzędu, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych tel. 12 281 02 04 Marek Kot

realizacja zadań obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie gminy, organizowanie ćwiczeń i szkoleń, opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej w gminie

Wydziały i referaty zlokalizowane przy ul. Zamkowej 5

Referat Promocji i Kultury (parter, pok. nr 3) tel. 12 250 94 48/49/50, 12 250 94 04 wew. 248, 249, 250 Szymon Urban

koordynowanie i prowadzenie działań promoyjnych, prowadzenie strony internetowej gminy, wydawanie „Gazety Niepołomickiej”, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami 
sportowymi; organizacja imprez kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych; współpraca z miastami partnerskimi, mediami, współpraca zagraniczna; wydawanie publikacji; 
obsługa programu Karta Dużej Rodziny; koordynowanie prac związanych z wprowadzeniem i realizacją budżetu obywatelskiego; 

Pełnomocnik ds. Energetyki (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Marek Mosurski

udział i podejmowanie działań z zakresu energetyki, w tym: przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej inwestycji, pozyskiwanie i realizacja projektów 
dofi nansowanych z funduszy zewnętrznych, realizacja i nadzorowanie inwestycji komunalnych, współpraca z instytucjami energetycznymi w zakresie dostaw, udział 
i podejmowanie działań w zakresie zastosowań nowoczesnych technik energetycznych na terenie gminy

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Bogusław Iwulski

przygotowanie inwestycji gminnych, które podlegają zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne; budynki 
i budowle – nadzór nad realizacją; uzgodnienia w instytucjach; dokonywanie odbiorów ukończonych inwestycji komunalnych

Stanowisko ds. Budownictwa (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Barbara Pichór

sprawowanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji inwestycji budowlanych; sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie 
budowlanym nad obiektami objętymi nadzorem konserwatorskim; dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (I piętro, pok. nr 2) tel. 12 250 94 51/52/54, 12 250 94 04 wew.  251, 252, 254, 
faks 12 250 94 59 Stanisław Nowacki

realizacja działań zawartych w „Planie działań na rzecz zrównoważonej energii gminy Niepołomice”; koordynacja projektu „Instalacji systemów energii odnawialnej w gminach: 
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej i w domach prywatnych”; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu 
odbierania odpadów komunalnych

Wydział Edukacji (I piętro, pok. nr 8) tel. 12 250 94 45, 12 250 94 04 wew. 245 Danuta Wieczorek

prowadzenie spraw dotyczących edukacji na terenie gminy, sprawy związane z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, postępowania egzaminacyjne 
na stopień awansu zawodowego nauczycieli, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek 
oświatowych

Referat Edukacji (I piętro, pok. nr nr 4, 5, 7) tel. 12 250 94 41/43/46/47/55, 12 250 94 04 wew. 241, 243, 
246, 247, 255, faks 12 250 94 58 Marcin Jura

prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych

Referat Księgowości Placówek Oświatowych (I piętro, pok. nr 1) tel. 12 250 94 42/57, 12 250 94 04 wew. 242, 257 Dorota Bodzioch

prowadzenie księgowości placówek oświatowych, sprawy związane z planami fi nansowymi placówek oświatowych

przy ul. Targowej 3J

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 508 116 958 Anna Morton

współpraca z jednostkami i organizacjami niosącymi pomoc osobom niepełnosprawnym

przy ul. Grunwaldzkiej 11

Pełnomocnik ds. Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii tel. 281 22 55 Marzena Stawarz

wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
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Rada Miejska

Marek Ciasto
Przewodnicz cy Rady 
Miejskiej
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Ma wykszta cenie wy sze 
rolnicze, uko czy  
Akademi  Rolnicz  
w Krakowie. Od ponad 

35 lat zwi zany z Gminn  Spó dzielni  „Samopomoc 
Ch opska”, od ponad 25 lat jest jej prezesem. Jest 
szefem miejsko-gminnego zarz du PSL. Aktywnie 
wspiera dzia alno  wielu organizacji spo ecznych, 
szkó  i instytucji. Jeden ze wspó za o ycieli 
stowarzyszenia Ko o Przyjació  Szko y Podstawowej 
i Niepublicznego Gimnazjum w Stani tkach, 
przez wiele lat by  jego przewodnicz cym. Cz onek 
jednostki OSP Niepo omice.
W Radzie Miejskiej w Niepo omicach po raz szósty, 
po raz trzeci jako jej przewodnicz cy.
Przyjmuje mieszka ców w poniedzia ki w godz. 
15.00-17.00 w magistracie przy pl. Zwyci stwa 13.
Kontakt: Biuro Rady Miejskiej, tel. 12 250 94 34

Anna Front
Niezrzeszona
Do Rady wybrana 
z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwo . 
Mieszka w Stani tkach. 
Wykszta cenie wy sze 
pedagogiczne, 
specjalno : andragogika. 

Uko czy a ponadto studia podyplomowe z zakresu 
poradnictwa zawodowego.
Od 15 lat orzeka w Zespole ds. Orzekania 
o Niepe nosprawno ci w Wieliczce jako doradca 
zawodowy i pedagog. Od 22 lat zatrudniona 
w Grodzkim Urz dzie Pracy w Krakowie jako doradca 
zawodowy. Specjalizuje si  w poradnictwie 
dla osób niepe nosprawnych. Od kilkunastu lat jest 
kuratorem spo ecznym w S dzie Rodzinnym 
dla Krakowa - Podgórza.
Anga uje si  w pomoc dla stani teckiego klasztoru.
W Radzie Miejskiej w Niepo omicach zasiada po raz 
drugi. Jest przewodnicz c  komisji zdrowia, sportu 
i opieki spo ecznej.
Kontakt: tel. 609 666 784
annafront@poczta.onet.pl

Andrzej G s owski
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Absolwent Wydzia u 
Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej, 
Wydzia u Fizyki 
i Informatyki Stosowanej 
AGH oraz Mat.-Fiz.

Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego. Nauczyciel 
dyplomowany  zyki, techniki i matematyki 
w Gimnazjum Spo ecznym i Szkole Podstawowej 

w Woli Batorskiej. Od ponad 20 lat zwi zany 
z gminn  o wiat . 
Jest radnym Rady Miejskiej trzeci  kadencj , 
jest przewodnicz cym komisji o wiaty i kultury.
Kontakt: tel. 12 281 60 14, 501 015 264
andrzejgaslowski@interia.pl

Andrzej Górski
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Uko czy  rednie studium 
zawodowe na kierunku 
spo eczno-prawnym. 
By y o nierz zawodowy, 
kierownik kadr, instruktor 
spadochronowy, 

specjalista ds. paszportowo-osobowych, obecnie 
kierownik w Ma opolskim Banku Spó dzielczym. 
Przewodnicz cy Rady Osiedla Boryczów. Wiceprezes 
TKKF „Wiarus”, cz onek PTG Sokó , prezes Wspólnoty 
Mieszkaniowej.
Przez trzy kadencje by  radnym Rady Miejskiej 
w Niepo omicach. Po czteroletniej przerwie wybrany 
do Rady po raz czwarty.
Kontakt: tel. 12 281 23 20, 607 240 999

Krzysztof Gruca
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Ma 41 lat. Wykszta cenie 

rednie techniczne. 
Pracuje w  rmie Royal 
Canin w Niepo omicach. 
Jest przewodnicz cym 
Rady Pracowników 

Royal Canin, cz onkiem Rady So eckiej w Chobocie, 
przewodnicz cym Ko a PSL w Niepo omicach, 
przewodnicz cym Rady Rodziców Gimnazjum 
Spo ecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
Interesuje si  sportem i polityk . 

onaty, ojciec dwójki dzieci. W wolnych chwilach 
lubi wyjechac w góry, pogra  w pi k  no n  
oraz obejrze  dobry  lm.
Kontakt: tel. 698 830 729
krzysztof.gruca@gmail.com

Micha  Hebda
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Mieszkaniec osiedla 
Niepo omice - Jazy. 
Absolwent Wydzia u 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Jagiello skiego. 

W latach 2011-2013 asystent ministra 
sprawiedliwo ci Jaros awa Gowina. Obecnie 
pracuje w biurze wielickiej pos anki na Sejm RP 
El biety Achinger. Za o yciel oraz przewodnicz cy 
Stowarzyszenia M odzi dla Niepo omic. Inicjator 
bezp atnych porad prawnych dla mieszka ców 
Niepo omic. W wolnym czasie anga uje si  w prac  
niepo omickiej para  i.
Do Rady Miejskiej wybrany po raz piewszy; jej 
wiceprzewodnicz cym komisji rewizyjnej.

Kontakt: tel. 880 533 498
www.mhebda.pl
kontakt@mhebda.pl

Tadeusz Jasonek
Niezrzeszony
Emerytowany, wieloletni 
nauczyciel historii 
w niepo omickich 
szko ach. Ma wy sze 
wykszta cenie 
pedagogiczne. Autor 
wielu opracowa  

i publikacji historycznych. Cz onek OSP, 
Stowarzyszenia Mi o ników Ziemi Niepo omickiej, 
Ko a Przyjació  Harcerstwa i stowarzyszenia 
„Dzieci ce Marzenia”. Jest radnym nieprzerwanie 
od III kadencji.
Kontakt: tel. 12 281 16 40
www.tadeusz.jasonek.pl
tadeusz.jasonek@gmail.com

Waldemar Juszczy ski
Niezrzeszony
Absolwent Wydzia u 
Prawa i Administracji 
UJ. Przez wiele lat 
zwi zany z przemys em 
poligra  cznym 
i administracj  
pa stwow . Emeryt. 

Przewodnicz cy Zarz du Osiedla Piaski – pe ni t  
funkcj  trzeci  kadencj .
W Radzie Miejskiej w Niepo omicach zasiada 
po raz drugi.
Kontakt: tel. 12 281 13 47, 797 346 121

Tadeusz K cki
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Przewodnicz cy Zarz du 
Osiedla Podgrabie, 
cz onek Zarz du Miejsko-
Gminnego PSL, cz onek 
zarz du OSP Podgrabie, 
przewodnicz cy 

Ko a nr 4 Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Podgrabiu.
Do Rady Miejskiej wybrany po raz drugi.
Kontakt: tel. 12 281 26 12; 695 354 499

Marta Korabik
Niezrzeszona
Wybrana z list KW 
Prawo i Sprawiedliwo .
Uko czy a Wydzia  
Farmacji na ówczesnej 
Akademii Medycznej 
w Krakowie. Od 1993 r. 
prowadzi w asn  aptek  

w Niepo omicach. Jest zaanga owana 
we wspó prac  z Ko em Przyjació  Harcerstwa. 
W Radzie Miejskiej po raz drugi.
Kontakt: tel. 12 281 10 37
martakor@onet.pl
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Teresa Pieprzyca
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Lat 64. Radna trzech 
kadencji Rady Miejskiej 
w Niepo omicach od 
1990 do 2002 r. Od 2003 r. 
pe ni funkcj  so tysa wsi 
S omiróg. Wspó pracuje z 

zarz dem Ochotniczej Stra y Po arnej. 
Ma bardzo dobry kontakt z mieszka cami. Cz onek 
Lokalnej Grupy Dzia ania Stowarzyszenie „Wspólnota 
Królewskiej Puszczy”, prezes Ko a Emerytów 
i Rencistów w S omirogu. Bardzo zaanga owana 
w sprawy lokalnej spo eczno ci. Wspó pracuje 
ze stowarzyszeniami osób niepe nosprawnych 
na terenie gminy Niepo omice.
Kontakt: tel. 12 281 89 01, 697 074 389

Krzysztof Sondel
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Uko czy  studia 
wy sze na Akademii 
Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, Wydzia  
Turystyki i Rekreacji 
– magister turystyki 

oraz na Uniwersytecie Jagiello skim, Wydzia  
Prawa i Administracji – magister prawa, ma tak e 
tytu  doktora nauk prawnych UJ. Odby  aplikacj  
s dziowsk  w S dzie Wojewódzkim w Krakowie.
Pracuje w Zak adzie Prawa w Wydziale Turystyki i 
Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie – specjalno : prawo w turystyce, prawo 
gospodarcze.
Do Rady Miejskiej wybrany po raz pierwszy, jest 
przewodnicz cym komisji rewizyjnej.
Kontakt: tel. 606 242 960
k.j.sondel@gmail.com

Adam Su lik
Wiceprzewodnicz cy 
Rady Miejskiej
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
In ynier górnik, 
absolwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Studium 

Podyplomowego Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie oraz Polsko-Austriackiej Szko y 
Zarz dzania w odzi w zakresie zarz dzania 
podmiotami gospodarczymi. ycie zawodowe 
zwi za  z Kopalni  Soli w Wieliczce, gdzie przeszed  
wszystkie szczeble kariery zawodowej. 
Ma du e do wiadczenie i wiedz  w zarz dzaniu 
organizacjami gospodarczymi. Mieszka w Pod u. 
Wieloletni radny, ju  od III kadencji Rady Miejskiej, 
po raz trzeci jest jej wiceprzewodnicz cym. Jest 
przewodnicz cym komisji gospodarki, rolnictwa 
i ochrony rodowiska.
Kontakt: tel. 607 582 092
a_suslik@poczta.onet.pl

Janusz Szczurek
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
By y kierownik budowy 
w Przedsi biorstwie 
Budownictwa 
Wodnego w Krakowie. 
Przewodnicz cy Rady 
Osiedla Grobla - Jazy 

w latach 1991-2007. Przewodnicz cy Zarz du Osiedla 
Zagrody od 2007 r. do chwili obecnej. Wieloletni 
awnik S du Okr gowego w Krakowie.

Wit lusarczyk
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Wykszta cenie wy sze 
ekonomiczne. Prowadzi 
w asn   rm . Prezes 
zarz du KS Pi karz 
Pod e. Cz onek 
Lokalnej Grupy Dzia ania 

Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy”.
Do Rady Miejskiej wybrany po raz pierwszy, jest 
przewodnicz cym komisji bud etowej.
Kontakt: tel. 12 281 82 32
wit55@o2.pl

Tomasz Tomala
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Absolwent Uniwersytetu 
Pedagogicznego 
w Krakowie. Wieloletni 
cz onek OSP w Woli 
Batorskiej, obecnie 
jej prezes. Wiceprezes 

Zarz du Oddzia u Miejsko-Gminnego ZOSP RP. 
Wiceprezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi „Kropelka” w Niepo omicach. Aktywny 
organizator dzia alno ci spo ecznej na wsi. 
Do Rady Miejskiej wybrany po raz drugi.
Kontakt: tel. 697 608 226
tomalt@interia.pl

Barbara Wdaniec
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Mieszkanka Zagórza. 
Wykszta cenie rednie. 
Pracuje jako instruktor 
w Domu Kultury 
w Zagórzu. Jest 
za o ycielem 

i kierownikiem Zespo u Pie ni i Ta ca Zagórzanie 
oraz Zespo u Pie ni i Ta ca Mali Zagórzanie.
Od kilku kadencji cz onek Rady So eckiej 
w Zagórzu, przewodnicz ca Ko a Gospody  
Wiejskich, zast pca prezesa Stowarzyszenia 
Przyjació  Szko y Podstawowej w Zagórzu.
Anga uje si  aktywnie we wszystkie inicjatywy 
spo eczne na rzecz lokalnego rodowiska.
Kontakt: tel. 667 084 954
barbarawdaniec@onet.pl

Wojciech Wimmer
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Od 1978 r. jest 
pracownikiem 
Nadle nictwa 
Niepo omice. Uko czy  
Wydzia  Le ny Akademii 
Rolniczej w Krakowie 

oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania 
nieruchomo ci na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Przez trzy kadencje, w latach 1998-2010, pe ni  
funkcj  radnego.
Kontakt: tel. 605 630 881
wojwim@interia.pl

Edward Wn k
Wiceprzewodnicz cy 
Rady Miejskiej
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Mieszka w Zabierzowie 
Boche skim. 
Wykszta cenie zawodowe. 
Prowadzi dzia alno  

gospodarcz . Naczelnik OSP w Zabierzowie 
Boche skim. By  radnym Rady Miejskiej I, II, V i VI 
kadencji. Przewodnicz cy komisji adu 
i bezpiecze stwa publicznego. 

Marian Zar ba
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
Mieszkaniec 
Niepo omic. Aktywny 
dzia acz spo eczno ci 
lokalnej, wieloletni 
przewodnicz cy rady 
osiedla Grobla - Jazy. 

Wykszta cenie rednie techniczne. Przez wiele 
lat pracowa  w Kolejowych Zak adach 
Nawierzchniowych w Bie anowie, gdzie przeszed  
kolejne szczeble zawodowe a  do kierownika Dzia u 
Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej. 
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzy em Zas ugi 
oraz Z ot  Odznak  Racjonalizatora Produkcji. 
Sekretarz PTG Sokó  w Niepo omicach, cz onek 
Stowarzyszenia Mi o ników Ziemi Niepo omickiej. 
Do Rady Miejskiej wybrany po raz kolejny. By  
radnym III, IV, V i VI kadencji.
Kontakt: tel. 12 281 17 56, 728 205 323

Stanis awa Zieli ska
Klub: Razem dla Miasta 
i Gminy Niepo omice
So tys Zakrzowa w latach 
2003-2011. Wykszta cenie 

rednie. Animatorka 
kultury wiejskiej. 
Wspó za o ycielka 
Lokalnej Grupy 

Dzia ania Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej 
Puszczy”. Wspó twórca grupy tanecznej Ma oretki. 
Odznaczona orderem „Serca Matkom Wsi”. 
W Radzie Miejskiej po raz drugi.
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Przewodnicz cy zarz dów osiedli
BORYCZÓW
Andrzej Górski

Do Zarz du Osiedla 
wybrany po raz pierwszy. 
Radny w poprzednich 
trzech kadencjach. By y 

o nierz zawodowy, 
obecnie kierownik 
w Ma opolskim Banku 
Spó dzielczym 
w Wieliczce. Radny Rady 

Miejskiej w Niepo omicach.
Dy ur: pierwszy wtorek miesi ca 
w godz. 17.00-18.00, ul. P aszowska 35
Kontakt: tel. 607 240 999

JAZY
Ryszard Fiema

Od 1991 r. cz onek 
Zarz du Osiedla Jazy. 
Kierownik odcinka 
produkcyjnego w Tubular 
Product (dawna Huta 
Sendzimira).
Dla mieszka ców 
dost pny w domu 
przy ul. Trudnej 12 

Kontakt: tel. 12 281 21 98

PODGRABIE
Tadeusz K cki

Mistrz fryzjerski. Na 
przewodnicz cego 
wybrany po raz drugi. 
Cz onek Zarz du Miejsko-
-Gminnego PSL. Cz onek 
zarz du OSP Podgrabie. 
Przewodnicz cy Zwi zku 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Podgrabiu.

Radny Rady Miejskiej w Niepo omicach.
Kontakt: tel. 12 281 26 12, 695 354 499

PIASKI
Waldemar Juszczy ski

Wybrany na trzeci  
kadencj . 
Absolwent wydzia u 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu 
Jagiello skiego. 
Przez wiele lat 
zwi zany z przemys em 
poligra  cznym i 

administracj  pa stwow . Obecnie na emeryturze. 
Radny Rady Miejskiej w Niepo omicach.
Mieszka ców przyjmuje w domu 
przy ul. Roweckiego 11
Kontakt: tel. 12 281 13 47

RÓDMIE CIE
Mieczys aw Janusz Jag a

Funkcj  pe ni trzeci  
kadencj . Za o yciel 
i prezes zarz du 
Stowarzyszenia 
Mi o ników Ziemi 
Niepo omickiej. 
Za o yciel i kierownik 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Niepo omicach. 

By y dyrektor M odzie owego Obserwatorium 
Astronomicznego.
Kontakt: tel. 601 518 536
janusz@moa.edu.pl

ZAGRODY
Janusz Szczurek

Wybrany na pi t  
kadencj . By y awnik 
s du okr gowego, 
wieloletni kierownik 
budowlany, ca e ycie 
zwi zany 
z Niepo omicami. 
Radny Rady Miejskiej 
w Niepo omicach.

Mieszka cy mog  si  do niego zwróci  codziennie 
w domu przy ul. Akacjowej 7
Kontakt: tel. 12 281 35 03

ZAKO CIELE
Anna Nowak

Wybrana na drug  
kadencj . Ca e ycie 
zwi zana 
z Niepo omicami. 
Aktywnie pomaga 
ludziom samotnym.
Mieszka cy mog  si  
z ni  kontaktowa  
telefonicznie zawsze 

kiedy tego potrzebuj .
Kontakt: tel. 696 173 415

So tysi
CHOBOT
Jaros aw Jasiak

Wybrany po raz drugi. 
Przyjmuje mieszka ców 
w Domu Kultury 
w Chobocie w trzeci 
poniedzia ek miesi ca 
w godz. 16.00-17.00
Kontakt: tel. 502 398 437, 
12 281 66 90
jarek.jasiak@interia.pl

OCHMANÓW
Zo  a W odarz

Wybrana po raz pierwszy. 
Przewodnicz ca Ko a 
Gospody  Wiejskich. 
Cz onek zarz du Ko a 
Rencistów i Emerytów. 
Skarbnik Komitetu 
Kanalizacyjnego. 
Mieszka ców przyjmuje 
w Domu Kultury 

w ka dy wtorek w godz. 14.00-16.00
Kontakt: tel. 695 005 530, 12 281 91 09
amm@op.pl

POD E
Kazimiera Wn k

Wybrana po raz pi ty. 
Bierze aktywny udzia  
we wszystkich 
wydarzeniach na terenie 
wsi. Ma wykszta cenie 
wy sze pedagogiczne. 
Od 6 lat jest 
na emeryturze. 
Dla mieszka ców 

so ectwa jest do dyspozycji w ka dy dzie  tygodnia 
Kontakt: tel. 660 674 321, 12 281 80 22 
kazia.wnek@wp.pl

S OMIRÓG
Teresa Pieprzyca

Wybrana po raz trzeci. 
Radna Rady Miejskiej 
w Niepo omicach.
Do dyspozycji 
mieszka ców w ka dy 
dzie  tygodnia, 
najlepiej poprzez 
wcze niejszy kontakt 
telefoniczny.

Kontakt, tel. 697 074 389 lub 12 281 89 01

STANI TKI 
Kazimierz Gicala

Wybrany po raz pierwszy. 
Cz onek Rady So eckiej 
trzech ostatnich kadencji. 
Pracuje jako operator 
maszyn skrawaj cych. 
Mieszka ców zaprasza 
w ka dy pi tek 
do so tysówki (Dom 
Kultury, wej cie 

od Traktu w. Wojciecha) w godz. 16.00-18.00
Kontakt: tel. 505 131 995
kazimierz.gicala@onet.pl

SA
M

O
RZ

Ą
D

 U
RZ

ĘD
Y

12

info_2015_makieta OK_IHG.indd   12 2015-02-16   14:03:57



SA
M

O
RZĄ

D
 U

RZĘD
Y

SUCHORABA
El bieta Klima

Wybrana po raz czwarty. 
Od wielu lat pracuje 
na rzecz mieszka ców 
Suchoraby. Wspiera 
inicjatywy podejmowane 
w Szkole Podstawowej. 
Mieszka ców przyjmuje 
w Domu Kultury, jednak 
w wa nych sprawach 

mieszka cy mog  odwiedzi  j  równie  w domu. 
Kontakt: tel. 665 365 575

WOLA BATORSKA
Boles aw Por bski

Wykszta cenie zawodowe 
– tokarz lusarz. Pracowa  
w zawodzie, obecnie 
na rencie. 
Pi t  kadencj  so tys 
Woli Batorskiej, dwie 
kadencje by  radnym 
Rady Miejskiej. Dzia a  
w komitecie budowy 

gimnazjum w Woli Batorskiej, zaanga owany 
w budow  wodoci gów, telefonizacji, rozbudow  
szko y podstawowej, budow  chodnika.
Kontakt: tel. 12 281 60 82

WOLA ZABIERZOWSKA
Wies aw Garncarz

Wybrany pierwszy raz. 
Absolwent Wy szej 
Szko y Policji w Szczytnie, 
obecnie na emeryturze. 
G ówny specjalista 
w Biurze Obs ugi Biznesu, 
ekspert w Europejskiej 
Formacji Bezpiecze stwa 
Gospodarczego. 

Przyjmuje mieszka ców w Domu Kultury w II i III 
czwartek miesi ca w godz. 16.00-20.00
Kontakt: tel. 12 281 68 60
wieslawgar@interia.pl

ZABIERZÓW BOCHE SKI
Stanis aw Grochot 

Wybrany na so tysa 
po raz czwarty. Radny 
powiatowy II kadencji. 
Mieszka ców przyjmuje 
w so tysówce przy Domu 
Kultury w pierwsz  rod  
miesi ca w godz. 17.00-
19.00. 
Kontakt: tel. 12 281 65 74

staszekgrochot@onet.eu

ZAGÓRZE 
Andrzej Balicki

Wybrany po raz pierwszy. 
Wcze niej cz onek Rady 
So eckiej. Pracuje 
z Zespo em Pie ni i Ta ca 
Zagórzanie, skarbnik OSP 
Zagórze. 
Mieszka ców przyjmuje 
w Domu Kultury w ka d  

sobot  w godz. 10.00-12.00
Kontakt: tel. 501 789 595

ZAKRZOWIEC
Stanis aw Czaplak

Na so tysa wybrany 
po raz trzeci. Prowadzi 
w asn  dzia alno  
gospodarcz . Aktywnie 
anga uje si  w prac  
spo eczn  na rzecz 
mieszka ców Zakrzowca. 
Dost pny pod numerem 
telefonu i w miejscu 

zamieszkania.
Kontakt: tel. 605 428 533

ZAKRZÓW
Ewa Garycka

Funkcj  so tysa sprawuje 
pierwszy raz. Przez 
prawie dwadzie cia lat 
cz onek Rady So eckiej 
w Zakrzowie. 
Wiceprzewodnicz ca 
Ko a Gospody  Wiejskich. 
Mieszka ców przyjmuje 
w Domu Kultury 

w czwartki w godz. 16.00-18.00
Kontakt: tel. 12 281 92 18

Spó ka wodna

Niepo omicka Gminna Spó ka Wodna
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 18 68
G ówne zadania: konserwacja rowów 
melioracyjnych, stawów, wa ów, rzek i potoków.

Starostwo Powiatowe

Wydzia  Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomo ciami Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce
Zamiejscowe stanowiska ds. administracji 
architektoniczno-budowlanej
pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepo omice 
(budynek magistratu, pok. 12)
tel. 12 250 94 17, 12 250 94 37, 12 250 94 04 
wew. 217, 237

Praca, bezrobotni

Powiatowy Urz d Pracy w Wieliczce
Punkt przyj  w Niepo omicach
ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 22 64
www.pupwieliczka.pl
niepolomice@pupwieliczka.pl
Po rednictwo pracy, zg oszenia na wyznaczony 
termin, za wiadczenia.
czynne: pn-pt 7.00-15.00; przyj cia stron: 8.00-14.00

M odzie owe Biuro Pracy
Filia MBP
ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 37 90
mbp_niepolomice@wp.pl
Bezp atne biuro po rednictwa pracy dla m odzie y 
ucz cej si , studentów i osób bezrobotnych.
czynne: pn-pt 7.45-15.45

S d – ksi gi wieczyste

S d Rejonowy w Wieliczce 
Zamiejscowy VII Wydzia  Ksi g 
Wieczystych
ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 30

Agencje rolne

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
Ma opolski Oddzia  Regionalny, Biuro Powiatowe
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 284 81 10, tel./faks 12 281 33 36
www.arimr.gov.pl
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W gminie Niepo omice funkcjonuje 15 przedszkoli 
i punktów przedszkolnych, a ponadto dwa 

obki. Cz  z nich to placówki prywatne. Dwie 
spo ród dziesi ciu szkó  podstawowych znajduj  
si  w Niepo omicach, pozosta e w so ectwach. 
Dzia a pi  gimnazjów, z których jedno podlega 
samorz dowi gminnemu, pozosta e cztery s  
prowadzone przez stowarzyszenia, jednak 
op acane z bud etu gminy, a nauka w nich jest 
bezp atna. Nauk  mo na kontynuowa  w dwóch 
szko ach ponadgimnazjalnych.

cznie w placówkach o wiatowych nauk  
pobiera 4580 osób (stan na koniec 2014 r.).
Mo na tak e skorzysta  z szerokiej oferty 
instytucji i placówek edukacyjnych, a tak e 
organizacji i stowarzysze . Dzia a ponadto kilka 
szkó  j zykowych.

Szko y ponadgimnazjalne

Zespó  Szkó  
im. Ojca wi tego Jana Paw a II
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 15 16, faks 12 281 16 94
www.lo-niepolomice.pl
zs.niepo@poczta.onet.pl
dyr. Barbara Wi niowska

Szko y dla m odzie y:
3-letnie liceum ogólnokszta c ce,
4-letnie technikum kszta c ce w zawodach: 

technik ekonomista, technik handlowiec, technik 
informatyk, technik hotelarstwa, technik obs ugi 
turystycznej.

Szko a dla doros ych:
3-letnie liceum ogólnokszta c ce dla doros ych 

w formie stacjonarnej

Szko a zapewnia wysoki poziom kszta cenia 
oraz opiek  psychologiczno-pedagogiczn  
i doradcz . Absolwenci uzyskuj  bardzo dobre 
wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzaj cego kwali  kacje zawodowe 
w technikum. W rankingu 2014 „Rzeczpospolitej” 
i „Perspektyw Press” Technikum Informatyczne 
zaj o 69. miejsce w Polsce i 10. miejsce 
w Ma opolsce, a ponadto 18. miejsce w rankingu 
egzaminów zawodowych w 2014 r.
Szko a dysponuje nowoczesnym i bardzo dobrze 
wyposa onym budynkiem (centrum multimedialne 
w bibliotece szkolnej, 5 pracowni informatycznych, 
2 laboratoria j zykowe, pracownie przedmiotowe). 
Szko a zatrudnia wysoko kwali  kowan  kadr  
pedagogiczn , w tym 19 egzaminatorów 
przedmiotów ogólnokszta c cych i 8 egzaminatorów 
w poszczególnych zawodach.
Placówka zapewnia bezp atne zaj cia pozalekcyjne: 
ko a zainteresowa  przedmiotowych, zaj cia 
wyrównuj ce szanse edukacyjne uczniów, SKS, 
kursy doskonalenia zawodowego w ramach 
realizacji takich projektów jak: „Modernizacja 
kszta cenia zawodowego w Ma opolsce”, CISCO 
(szkolenia dotycz ce funkcjonowania sieci 
komputerowych), Microso   Dream (udost pnianie 
uczniom najnowszych narz dzi programistycznych 

i systemów operacyjnych), SFI (aktualizacja 
informatycznych nowo ci rynkowych w ramach 
Studenckiego Festiwalu Informatycznego).
Szko a zosta a wyró niona Certy  katem Jako ci 
„Szko a Przedsi biorczo ci”.

W Liceum Ogólnokszta c cym realizowane s  
nast puj ce innowacje pedagogiczne:

klasa policyjna – przygotowuje do podj cia pracy 
w s u bach mundurowych lub studiów w Wy szej 
Szkole Policyjnej,

klasa po arnicza – przygotowuje do podj cia 
nauki w Wy szej Szkole Aspirantów Pa stwowej 
Stra y Po arnej;

wszyscy liceali ci ucz  si  „Wiedzy o prawie” 
wed ug autorskiego programu nauczania.

W Liceum Ogólnokszta c cym realizowane s  
nast puj ce rozszerzenia przedmiotowe 
(do wyboru przez ucznia): j zyk polski, j zyk 
angielski, matematyka, informatyka, geogra  a, 
biologia, chemia,  zyka, historia, wiedza 
o spo ecze stwie, natomiast w Technikum: j zyk 
angielski, matematyka, informatyka, geogra  a, 
wiedza o spo ecze stwie.

Centrum Kszta cenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Niepo omicach
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 00 21
www.ckziu-niepolomice.pl
ckziuniepolomice@op.pl
dyr. Bo ena Kruk
W sk ad CKZiU wchodz :

Technikum (tryb dzienny)
technik urz dze  i systemów energetyki 

odnawialnej,
technik ywienia i us ug gastronomicznych,
Zasadnicza Szko a Zawodowa

Trzyletnia zasadnicza szko a zawodowa, 
której uko czenie umo liwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzaj cego kwali  kacje zawodowe, a tak e 
dalsze kszta cenie, pocz wszy od klasy drugiej 
liceum ogólnokszta c cego dla doros ych

kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, 
fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych 
oraz inne wed ug wyboru ucznia w ramach klasy 
wielozawodowej;

Liceum Ogólnokszta c ce dla Doros ych
O rodek Dokszta cania i Doskonalenia 

Zawodowego (patrz ni ej)
Kwali  kacyjne kursy zawodowe:
technik handlowiec,
technik us ug fryzjerskich,
technik mechanik,
technik ywienia i us ug gastronomicznych.

Od 1 wrze nia 2014 r. Zespó  Szkó  Zawodowych 
nr 2 w Niepo omicach funkcjonuje jako Centrum 
Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepo omicach z szerok  ofert  kszta cenia 
dla m odzie y i doros ych.
Szko a zapewnia: praktyki zawodowe 
u pracodawców, fachow  kadr  pedagogiczn , 
profesjonalnie wyposa one sale dydaktyczne 
(pracownia fryzjerska, kelnerska, gastronomiczna, 
piekarsko-cukiernicza, j zykowa, multimedialna, 
komputerowa oraz pracownia specjalistyczna 
wyposa ona w urz dzenia systemów energetyki 
odnawialnej), wysoki poziom kszta cenia oraz opiek  
socjaln  (bezp atne drugie niadanie, stypendia 
socjalne).
Uczniowie odnosz  sukcesy w konkursach 
zawodowych na szczeblu regionalnym 
i ogólnopolskim – w Otwartych Mistrzostwach 
Fryzjerstwa Polskiego, Ogólnopolskim Konkursie 
„Sprawny w zawodzie”, Turnieju na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik województwa 
ma opolskiego. Szko a szczyci si  wysok  
zdawalno ci  egzaminów zawodowych swoich 
uczniów. 
W Centrum Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepo omicach realizowany jest projekt 
„Modernizacja Kszta cenia Zawodowego 
w Ma opolsce”, w ramach którego uczniowie mog  
bezp atnie zdoby  dodatkowe kwali  kacje 
na kursach oraz uczestniczy  w wizytach 
zawodowych.
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O rodek Dokszta cania 
i Doskonalenia Zawodowego
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 00 21
www.odidz-niepolomice.pl
odidz.niepolomice@onet.pl
kierownik: Anna Gli ska-Grochal
Kwali  kacyjne kursy zawodowe:

technik ywienia i us ug gastronomicznych:
kwali  kacja: sporz dzanie potraw i napojów,
kwali  kacja: organizacja ywienia i us ug 

gastronomicznych;
technik urz dze  i systemów energetyki 

odnawialnej:
kwali  kacja: monta  urz dze  i systemów 

energetykii odnawialnej,
kwali  kacja: eksploatacja urz dze  i systemów 

energii odnawialnej;
technik handlowiec:
kwali  kacja: prowadzenie sprzeda y,
kwali  kacja: prowadzenie dzia alno ci 

handlowej;
technik mechanik:
kwali  kacja: monta  i obs uga maszyn i urz dze  

lub kwali  kacja: wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urz dze  i narz dzi,

kwali  kacja: organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urz dze .

Oferta ODiDZ
przeprowadzanie egzaminów potwierdzaj cych 

kwali  kacje zawodowe w zawodach bran y 
gastronomicznej;

nauka zawodu w nowoczesnych pracowniach 
wyposa onych w profesjonalny sprz t 
gastronomiczny;

organizacja cateringu;
przeprowadzanie szkole , kursów, warsztatów;
wynajem sal dydaktycznych.

Gimnazja

Gimnazjum 
im. Króla W adys awa Jagie y
ul. Szkolna 3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 11 54, faks 12 281 14 89 
www.gimniepolomice.pl 
gim.niepolomice@interia.pl
dyr. Zbigniew Gawli ski
Gimnazjum w Niepo omicach posiada krajowy 
certy  kat Szko y Promuj cej Zdrowie. Prowadzi 
innowacje pedagogiczne: European Studies 
Class z 5 godzinami j zyka angielskiego 
tygodniowo i klas  matematyczn . Organizuje 
mi dzynarodowe wymiany m odzie y z Dani . 
Oferuje wiele zaj  pozalekcyjnych dla uczniów 
zdolnych, utalentowanych i chc cych rozwija  
swoje zainteresowania, np. Fredrowski Teatr 
Szkolny, ko a: dziennikarskie „Gimpress”,  lmowe 
„Klaps”, polonistyczne „Wena”, muzyczne „Gryf”, 
matematyczne „ ladami Pitagorasa”,  zyczne 
„Eksperymentator”, chemiczne „Wulkan” 
oraz zaj cia specjalistyczne dla uczniów 
potrzebuj cych pomocy w nauce. 

Gimnazjalny Klub Sportowy „Grunwald” 
Niepo omice prowadzi zaj cia z siatkówki, 
koszykówki, pi ki r cznej i no nej. W ramach 
wychowania  zycznego wszyscy uczniowie ucz  si  
ta ca towarzyskiego, mog  te  wybra  p ywanie, 
gry zespo owe lub turystyk . Jako wolontariusze 
dzia aj  w Gimnazjalnym Kole Misyjnym, Szkolnej 
Grupie nr 22 Amnesty International lub Klubie 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych KWIL. Klub 
Podró nika im. Kazimierza Nowaka organizuje 
wyprawy rowerowe po Polsce i Europie rodkowej, 
Klub Mediatorów Rówie niczych pomaga 
rozwi zywa  uczniowskie problemy, a Szkolny Klub 
Przedsi biorczo ci „Stonka”, uznany w 2012 r. 
za najlepszy w Polsce, doradza, jak twórczo osi gn  
sukces w yciu. Uczniowie osi gaj  wysokie wyniki 
na egzaminie gimnazjalnym, a Gimnazjum dzi ki 
uzyskaniu dodatniej Edukacyjnej Warto ci Dodanej 
nale y do szkó  sukcesu.

Gimnazjum Niepubliczne 
im. w. Brata Alberta
32-003 Pod e 220
tel./faks 12 281 92 92
www.gimpodleze.eu
gimpodleze@op.pl
dyr. Stanis awa Jarosz
Uczniowie mog  rozwija  swoje zainteresowania 
i talenty poprzez: 
- uczestnictwo w zaj ciach dodatkowych 
z przedmiotów obj tych egzaminem gimnazjalnym 
oraz przygotowuj cych do konkursów 
przedmiotowych i innych konkursów wiedzy 
lub artystycznych; 
- korzystanie z dodatkowych zaj  z informatyki 
i kó ka informatycznego, a tak e biblioteki 
informatycznej;
- udzia  w zaj ciach sportowych SKS;
- redagowanie szkolnej gazetki „Echo gimnazjum”; 
- poznawanie ró nych zak tków regionu i Polski 
uczestnicz c w wycieczkach, zielonych szko ach, 
wyjazdach do teatrów, muzeów.
Prowadzone s  akcje charytatywne przez Szkolne 
Ko o PCK, Szkolne Ko o „Caritas” oraz akcje 
wspieraj ce najbardziej potrzebuj cych. Pr nie 
dzia a ko o Ligi Ochrony Przyrody.

Niepubliczne Gimnazjum 
im. w. Wojciecha
Stani tki 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 95 00, faks 12 251 02 63
www.gimnazjumstaniatki.niepolomice.pl
gimnazjumwojciech@neostrada.pl
dyr. Lila D bosz
Szko a dzia a od 12 lat. Kszta ci uczniów z terenu 
Stani tek, Zagórza, S omirogu, Suchoraby, Zab ocia, 
Tr bek i Bodzanowa. Jak wynika z prowadzonych 
statystyk rednio 90% absolwentów dostaje si  
do szkó  pierwszego wyboru.

Gimnazjum Spo eczne 
im. Lady Sue Ryder
Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel./faks 12 281 51 88; 505 445 004
www.gimnazjum.sueryder.pl
gimnazjum@sueryder.pl
dyr. Tomasz Donatowicz
Gimnazjum posiada znakomicie wyposa one 
pracownie dydaktyczne. W szkole dzia a wiele kó  
zainteresowa : w dkarskie, je dzieckie, strzeleckie 
LOK, teatralne, plastyczne, dziennikarskie, 
matematyczne, Klub Podró nika „Turbacz”, Klub 
Wolontariusza „Dobra Wola”, Uczniowski Klub 
Sportowy „Wola”. Gimnazjum posiada w asnego 
9-osobowego busa. Dysponuje terenem 
o powierzchni 1,88 ha, na którym znajduj  si : 
staw dydaktyczno-rekreacyjny, boiska rekreacyjne 
do koszykówki i siatkówki pla owej.  
Szko  partnersk  jest Gimnazjum nr 31 
w Czerkasach, z któr  placówka wspólnie 
realizuje projekt „The Way We Are”. Dla m odzie y 
organizowane s  liczne wyjazdy krajowe 
i zagraniczne. Uczniowie uzyskuj  wsparcie 
m.in. w postaci Stypendium Naukowego Dyrektora 
oraz Stypendium Fundacji Sue Ryder. 
Ponadto szko a realizuje wiele projektów, 
m.in. projekty j zykowe Youngster, Getting Cosy 
with English, Level Game – Class of Peace z Estoni . 
Uczniowie z tego gimnazjum uzyskuj  najlepsze 
wyniki z egzaminów gimnazjalnych w powiecie 
wielickim i jedne z czo owych w województwie 
ma opolskim.

15

Sztab „Szlachetnej Paczki” w niepo omickim Gimnazjum
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Gimnazjum Niepubliczne 
im. ks. Jana Twardowskiego
32-007 Zabierzów Boche ski 323 
tel. 12 251 30 07
www.gimzab.home.pl
gimzab3@wp.pl
dyr. Dorota Kulesza
Konsekwentnie od 2001 r. szko a realizuje program 
pedagogiki kreatywno ci poprzez obowi zkowe 
lekcje twórczo ci. M odzie  kszta tuje postaw  
przedsi biorczo ci i inicjatywno ; rozwija postaw  
twórcz , uczy si  komunikacji interpersonalnej, 
pracy w grupie, negocjacji, debat, rozwi zuje 
twórcze problemy. Szko a prowadzi autorski projekt 
rozwijania kreatywno ci – Szkoln  Lig  Twórczo ci. 
Gimnazjum k adzie nacisk na rozbudzanie zdolno ci 
artystycznych m odzie y. Uczniowie pracuj c 
w ma ych grupach maj  mo liwo  prawdziwego 
zaanga owania w proces twórczy; kr c   lmy, 
reklamówki, etiudy  lmowe. Dzia a Szkolne Ko o 
Teatralne „EX-Trema”, Ko o Muzyczne, uczniowie 
je d  do teatru,  lharmonii i opery. Placówka 
wspó pracuje w zakresie sztuk plastycznych 
z Domem Kultury. Uczniowie bior  udzia  
w konkursach artystycznych i maj  w nich znacz ce 
osi gni cia, równie  na szczeblu ogólnopolskim. 
Prowadzone s  cykliczne warsztaty artystyczne, 
m.in. z  lcowania, decoupage czy innych technik.
Szko a realizuje bardzo wiele projektów, 
w tym mi dzynarodowych, uczniowie spotykaj  
si  z rówie nikami z innych krajów m.in. w ramach 
programu Comenius (Wielka Brytania, Szwecja, 
Estonia, Niemcy). Pozyskuje si  rodki z Programu 
Operacyjnego Kapita  Ludzki, z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i innych róde .

Szko y podstawowe

Szko a Podstawowa 
im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 85, faks 12 281 32 48
www.sp-niepolomice.pl
sp.niepolomice@interia.pl
dyr. Krystyna Augusty ska
W szkole dzia aj  m.in. ko a: matematyczne, 
plastyczne i polonistyczne, teatralne „Scena Apollo”, 
przygodowe „Wagabundy”, muzyczne i sportowe. 
Uczniowie osi gaj  czo owe miejsca podczas 
konkursów przedmiotowych, literackich, 
recytatorskich i sportowych.

Szko a Podstawowa nr 3 
im. W odzimierza Puchalskiego
ul. Krakowska 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 51
www.sp3niepolomice.c0.pl
trojka_niepolomice@poczta.onet.pl
dyr. Irena Karcz
Ko a zainteresowa : humanistyczne, matematyczne, 
ekologiczne, j zyka angielskiego, artystyczne, 
plastyczne, sportowe. W szkole dzia aj  Oddzia  
Przedszkolny dla dzieci 5- i 6-letnich oraz Punkt 
Przedszkolny dla 3- i 4-latków.

Szko a Podstawowa 
im. w. Jadwigi Królowej Polski 
32-003 Pod e 220
tel. 12 281 80 14
www.sppodleze.szkolnastrona.pl
sppodleze@gmail.com
dyr. Tomasz Tobo a
Prowadzone s  zaj cia: ko o sportowe, plastyczne, 
fotogra  czne i ekologiczne, Ma y teatrzyk. Uczniowie 
wydaj  gazet  „Prymus”. Tradycj  jest wspomaganie 
szko y misyjnej na Madagaskarze, udzia  
w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, 
„Do serca przytul psa” – zbiórka karmy 
dla schroniska w Krakowie. W roku szkolnym 
2012/2013 placówka zosta a obj ta programem 
„Cyfrowa szko a”, co pozwala na pe niejsze 
wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w nauczaniu.

Szko a Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza
Stani tki 5, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 80 61
www.spstaniatki.niepolomice.eu
sp_staniatki@poczta.onet.pl
sekretariat.staniatki@niepolomice.eu
dyr. Anna l zak
Szko a osi ga wysokie wyniki sprawdzianów 
zewn trznych. Proponuje ró ne zaj cia, w tym Ma y 
Teatr, chór szkolny, ko a: przyrodnicze, regionalne, 
matematyczne, j zyka angielskiego; wspó pracuje 
z Klubem Szachowym „Goniec” (wi cej w dziale 
„Sport, Rekreacja”).
 
Szko a Podstawowa 
im. Stanis awa Wyspia skiego
Suchoraba 79, 32-005 Niepo omice
tel. 12 284 59 84
www.spsuchoraba.niepolomice.pl
suchoraba@poczta.onet.pl 
dyr. Leszek Prochwicz

Szko a Podstawowa 
im. Wincentego Witosa
Wola Batorska 597, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel./faks 12 281 60 05
www.niepolomice.eu/szkolawb 
szkolawb@poczta.fm
dyr. Anna G s owska
Uczniowie mog  korzysta  z wielu kó  
zainteresowa : matematycznego, polonistycznego, 
j zyka angielskiego, recytatorskiego, artystycznego, 
dziennikarskiego oraz Szkolnego Klubu Sportowego.
Do dyspozycji s : wietlica szkolna, biblioteka  
i czytelnia multimedialna z dost pem do Internetu.

Szko a Podstawowa im. Jana Matejki
Wola Zabierzowska 1, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 68 63
www.spwz.pl
szkola@spwz.pl
dyr. Marta Grochot
Szko a oferuje zaj cia pozalekcyjne: j zykowe 
(angielski, niemiecki, francuski), sportowe, 
informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, 

humanistyczne, teatralne, turystyczne. Wspiera 
uczniów z problemami, prowadz c zaj cia 
korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, 
rewalidacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. 
Uczniowie osi gaj  wysokie wyniki podczas 
egzaminów kompetencyjnych.

Zespó  Szkó  z Oddzia ami 
Integracyjnymi. Szko a Podstawowa 
im. Stefana eromskiego
32-007 Zabierzów Boche ski 465
tel. 12 281 68 42
www.spzab.h2.pl
spzab@wp.pl
dyr. Lucyna Bednarczyk
Jedyny zespó  szkó  w gminie Niepo omice, 
w którym funkcjonuj  oddzia y i grupy integracyjne. 
W jego sk ad wchodz  Szko a Podstawowa 
im. S. eromskiego oraz Przedszkole z Oddzia ami 
Integracyjnymi. Realizuje projekty unijne 
oraz PFRON. Zlikwidowane zosta y bariery 
architektoniczne w budynkach i dostosowano je 
do potrzeb dzieci i uczniów niepe nosprawnych. 
Zaj cia dodatkowe – ko a: matematyczne, 
przyrodnicze, informatyczne, humanistyczne, 
historyczne, biblijne oraz zaj cia sportowe.

wietlica szkolna funkcjonuje w godz. 11.30-16.30. 
Placówka wspó pracuje z lokalnymi instytucjami, 
jest wspierana przez Rad  Rodziców 
oraz Stowarzyszenie Przyjació  Zespo u Szkó .

Szko a Podstawowa 
im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego
Zagórze 81, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 89 90
www.spzagorze.pl
szkola@spzagorze.nazwa.pl
dyr. Joanna Hytro
Szko a dysponuje szerok  ofert  zaj  dydaktyczno-
-wychowawczych i pozalekcyjnych. Prowadzone s  
zaj cia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne 
i rewalidacyjne. Uczniowie s  obj ci opiek  
pedagoga i psychologa, uczestnicz  w zaj ciach 
z logoped . Korzystaj  z nowoczesnej pracowni 
komputerowej i bogatego ksi gozbioru 
bibliotecznego. Funkcjonuje wietlica, 
która zapewnia popo udniow  opiek . 
Placówka ma certy  kat „Szko y z klas ”. Uczniowie 
mog  uczestniczy  w ró nych akcjach, programach 
i projektach, m.in. „Szko a bez przemocy”, 
„Odblaskowa szko a”, „Ratujemy i uczymy ratowa ”, 
„Radosna szko a”, „Euronet 50/50”.
Szko a organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Marsza ku Józe  e Pi sudskim.
Od 2003 r. w murach budynku znajduje si  Izba 
Regionalno-Historyczna.
Od wrze nia 2013 r. w szkole dzia a Punkt 
Przedszkolny dla dzieci 3- i 4-letnich.

Szko a Podstawowa 
im. w. Jana Bosko
Zakrzów 323, 32-003 Pod e
tel. 12 281 80 17
www.spzakrzow.szkolnastrona.pl
spzakrzow@interia.pl
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dyr. Anna Szel g
Zaj cia dodatkowe oferowane uczniom – ko a: 
przyrodnicze, informatyczne, matematyczne, 
biblijne oraz chór szkolny.

Przedszkola, obki

Przedszkole Samorz dowe
ul. Ko ciuszki 23, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 83
www.przedszkole.niepolomice.pl
przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl 
dyr. Krystyna Kracik
czynne: pn-pt 6.30-16.30

Oddzia  i Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej nr 3
ul. Krakowska 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 51
www.sp3niepolomice.c0.pl
trojka_niepolomice@poczta.onet.pl
dyr. Irena Karcz
Oddzia  Przedszkolny dla dzieci 5- i 6-letnich 
oraz Punkt Przedszkolny dla 3- i 4-latków.

Przedszkole Prywatne EKO-PARK
ul. Rumiankowa 50, 32-005 Niepo omice (os. Jazy)
tel. 12 281 02 23, 501 502 458, 502 224 496
www.super-przedszkole.com
aheichel@op.pl
dyr. Beata Heichel

czynne: pn-pt 6.30-18.00
Czesne: 350 z /miesi c; w tym zaj cia dodatkowe: 
rytmika, j zyk angielski, zaj cia z logoped  
oraz z psychologiem, gimnastyka korekcyjna, religia. 
Zaj cia dodatkowe odp atne: basen, karate, taniec, 
gimnastyka artystyczna, robotyka, korygowanie wad 
rozwojowych – zaj cia indywidualne 
z rehabilitantem.

Przedszkole Sportowo-Taneczne 
Tygrysek
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepo omice
tel. 662 032 129, tel./faks 12 346 42 00

www.przedszkoleniepolomice.pl
poczta@przedszkoleniepolomice.pl
dyr. Alina Jachimczak
czynne: pn-pt 7.00-17.00
Prowadzone przez Fundacj  Ruchu i Promocji 
Zdrowia. Dba o rozwój  zyczny oraz zainteresowania 
muzyczne i taneczne dzieci. Codziennie prowadzone 
s  zaj cia sportowe, dzieci mog  pozna  tajniki 
karate tradycyjnego, uczestniczy  w grach 
i zabawach ruchowych, kszta towa  prawid ow  
sylwetk  na zaj ciach z elementami gimnastyki 
korekcyjnej. Dodatkowo poznaj  ró ne formy 
taneczne oraz ucz  si  j zyka angielskiego.

Klub Dzieci cy „Pod Bociusiem” w Woli Zabierzowskiej
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Przedszkole Sióstr Augustianek 
im. w. Anny
ul. Jagiello ska 3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 14 87
www.przedszkole.niepolomice.augustianki.pl
przedszkole.niepolomice@gmail.com
dyr. s. Józefa (Krystyna) Chuchla
czynne: pn-pt 6.30-16.30
Przedszkole kszta tuje osobowo  dzieci w duchu 
ewangelii, w szczególno ci poprzez odkrywanie 
znaków Bo ej obecno ci w istniej cych warunkach 

ycia spo ecznego i poprzez kontakt dziecka 
z przyrod , kultur  i sztuk .

Prywatne Przedszkole 
J zykowo-Artystyczne 
S oneczna Kraina
ul. S oneczna 24D, 32-005 Niepo omice
tel. 501 569 028
www.sloneczna-kraina.eu
 przedszkole@sloneczna-kraina.eu
dyr. Ma gorzata Gancarczyk
czynne w godz. 6.00-18.00
Czesne: do 5 godz. – 350 z , powy ej 5 godz. – 450 z ; 
wy ywienie ( niadanie, owoce, obiad, deser) 
– 9 z , kolacja – gratis. W cenie: nauka j zyka 
angielskiego, religia (dla ch tnych) oraz opieka 
logopedy, pedagoga i psychologa. 
Przedszkole zapewnia te  zaj cia rewalidacyjno-
-kompensacyjne.

Przedszkole Niepubliczne 
Sportowo-Taneczne Arcobaleno
ul. Ples 100, 32-005 Niepo omice
tel. 12 357 56 23
www.arcobaleno.com.pl
arcobaleno@interia.eu
Czesne: 300 z , wy ywienie 10 z /dziennie. Zaj cia 
dodatkowe (w ramach czesnego): religia, j zyk 
angielski, j zyk w oski, rytmika, dogoterapia, 
warsztaty teatralne, warsztaty designerskie, 
warsztaty decoupage’u, warsztaty z  zyki (ró nego 
rodzaju eksperymenty), warsztaty tworzenia 
bi uterii, warsztaty  lcowania, warsztaty 
z r kodzie a artystycznego, zabawy z klanz , 
dla dzieci potrzebuj cych – surdopedagog 
i oligofrenopedagog.
Zaj cia dodatkowe (p atne): ta ce, gimnastyka 
korekcyjna, judo, basen, grota solna, wycieczki 
agroturystyczne, wyjazdy na narty, zielona szko a/
zielone przedszkole, teatrzyki, warsztaty drewniane, 
warsztaty styropianowe, warsztaty afryka skie, 
warsztaty z ceramiki, logopeda.

Niepubliczne Przedszkole 
Weso a Stokrotka
ul. Grunwaldzka 22D, 32-005 Niepo omice
tel. 885 601 010
www.wesolastokrotka.pl
dyr. Ma gorzata Grze kiewicz
czynne: pn-pt 6.30-17.30
Przedszkole prowadzi m.in.: zaj cia j zykowe, 

sportowe, artystyczne, kulinarne, parateatralne, 
techniczno-plastyczne, z elementami logopedii, 
bajkoterapi , organizuje spotkania z ciekawymi 
lud mi oraz wycieczki.
W 2015 r. planowane jest otwarcie obka.

Niepubliczny obek Mini Eko-Park
ul. 3 Maja 27A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 02 23, 502 224 496, 501 502 458
www.super-przedszkole.com/zlobek-niepolomice
dyr. Anna Musia
czynne w godz. 7.00-17.00
Dwa oddzia y: dzieci m odsze od 4. miesi ca do 
1,5 roku; dzieci starsze od 1,5 roku do lat 3. obek 
zatrudnia wykwali  kowan  piel gniark  i specjalist  
psychologa. 
Placówka refundowana przez Europejski Fundusz 
Spo eczny.

Niepubliczny obek Kraina Smyka
ul. Akacjowa 21E, 32-005 Niepo omice
tel. 881 588 299
www.kraina-smyka.pl
zlobek@kraina-smyka.pl
dyr. Agata oboda
czynne w godz. 7.00-18.00
Placówka dla nie wi cej ni  12 dzieci, w wieku 
od 4. miesi ca ycia do 3 lat. Zaj cia edukacyjne 
dostosowane do wieku dziecka, w tym rytmika 
i nauka j zyka angielskiego. Placówka umo liwia 
internetowy monitoring.
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Samorz dowe Przedszkole 
im. w. Kingi
32-003 Pod e 112
tel.12 281 80 16
www.przedszkolekingi.pl
przedszkolepodleze@op.pl
dyr. Danuta G ska
czynne: pn-pt 7.00-17.00
Przedszkolaki maj  do dyspozycji 7 sal (niektóre 
wyposa one w tablice interaktywne), pokój 
do zaj  dodatkowych oraz przestronny taras. 
Na parterze budynku mie ci si  kuchnia, w której 
przygotowywane s  posi ki.
Zaj cia dodatkowe: j zyk angielski, spektakle 
teatralne lub koncerty muzyczne, p ywalnia, zaj cia 
logopedyczne, zaj cia z psychologiem, kó ko 
plastyczne, podstawy j zyka niemieckiego, szachy, 
tenis, zaj cia w bibliotece, zaj cia sportowe.
W przedszkolu znajduje si  monitoring.

Przedszkole Niepubliczne 
Zgromadzenia Sióstr S u ebniczek 
im. b . Edmunda Bojanowskiego
Stani tki 9, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 70
dyr. s. El bieta Salawa

Przedszkole Samorz dowe
Wola Batorska 597, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 63 80
www.przedszkolewolabatorska.szkolnastrona.pl
przedszkolewolabatorska@wp.pl
dyr. Renata Kotara
Placówka oferuje zaj cia z j zyka angielskiego, 
religii (za zgod  rodziców) oraz pomoc logopedyczn  
i psychologiczn .

Klub Dzieci cy „Pod Bociusiem”
Wola Zabierzowska 1, 32-007 Zabierzów Boche ski 
(przy Szkole Podstawowej)
tel. 12 281 68 63
bocius@spwz.pl
czynne w godz. 7.30-15.30
Pierwszy prowadzony przez gmin  Niepo omice 
Klub Dzieci cy. Dzia a od wrze nia 2014 r. Opieka 
nad dzie mi w wieku od 1 roku do 3 lat. Prowadzone 
s  zaj cia opieku cze, wychowawcze i edukacyjne, 
dostosowane do wieku dzieci. Organizowane s  
teatrzyki, wycieczki, zabawy taneczne itp. 
Op ata za pobyt 1,40 z /godz.

Przedszkole Samorz dowe
32-007 Zabierzów Boche ski 79
tel. 12 281 68 46
dyr. Lucyna Bednarczyk
Placówka wchodzi w sk ad Zespo u Szkó  
z Oddzia ami Integracyjnymi w Zabierzowie 
Boche skim
patrz: Szko y Podstawowe.

Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
w Zagórzu
Zagórze 81, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 89 90

Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
w Zakrzowie
Zakrzów 323, 32-003 Pod e
tel. 12 281 80 17

Placówki i organizacje

Zespó  Pa stwowych Szkó  
Muzycznych im. Mieczys awa 
Kar owicza w Krakowie
Filia w Niepo omicach
ul. Pi kna 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 12 04

M odzie owe Obserwatorium 
Astronomiczne
ul. Kopernika 2, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 15 61
www.moa.edu.pl
moa@moa.edu.pl
Prowadzi zaj cia edukacyjne dla dzieci i m odzie y 
w ramach kó  zainteresowa : astronomicznego, 
multimedialnego, informatycznego, internetowego 
oraz astro-fotogra  cznego. Zajmuje si  
popularyzacj  astronomii w ród osób 
indywidualnych oraz grup zorganizowanych. 
Prowadzi prelekcje multimedialne i pokazy nieba 
dla grup szkolnych. Organizuje konkursy, konferencje 
oraz warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli.
Przy Obserwatorium dzia a PLANETARIUM, 
w którym prowadzone s  seanse o tematyce 
astronomicznej, prezentuj ce wygl d nieba 
gwia dzistego, ruch planet oraz S o ca i Ksi yca 
w ró nych szeroko ciach geogra  cznych.
Rezerwacja miejsc dla grup, tel. 12 281 15 61

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Wieliczce
tel. 12 250 07 73
www.poradnia-wieliczka.pl
 sekretariat@poradnia-wieliczka.pl
Gabinet w Niepo omicach
ul. Grunwaldzka 11
tel. kontaktowy: 12 281 15 83
Wymagana telefoniczna rejestracja, tel. 664 412 817 
lub 12 250 07 73.

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Empatia”
Wola Batorska 686, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 51 23
empatia@poczta.onet.eu

Ochotnicze Hufce Pracy
Hu  ec Pracy 6-2
ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 39 27
www.malopolska.ohp.pl
ohpniepolomice@wp.pl
Zapewnia praktyczn  nauk  zawodu w Centrum 
Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego (patrz 

wy ej). Uczestnicy mog  si  realizowa  w kó ku 
teatralnym „Alternatywa”, Kole Sportowym, Klubie 
Unii Europejskiej. M odzie  uczestniczy w imprezach 
kulturalno-o wiatowych i sportowych.

M odzie owe Centrum Kariery
ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 37 90
mckniepolomice@wp.pl
czynne: pn-pt 7.45-15.45
Udziela pomocy w planowaniu edukacji 
ponadgimnazjalnej, cie ki zawodowej, prowadzi 
po rednictwo pracy sta ej i krótkoterminowej, 
pomaga w sporz dzaniu dokumentów aplikacyjnych, 
organizuje szkolenia i kursy zawodowe.

Gminne Centrum Informacji
ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 30 65
www.gci-niepolomice.pl
czynne: wt, cz 15.00-18.00
Prowadzi: doradztwo zawodowe, warsztaty 
aktywizacji zawodowej, warsztaty komputerowe; 
udziela informacji o ofertach pracy oraz o kursach 
i szkoleniach w ramach projektów unijnych.

PePe Klub Dziecka
ul. Jagiello ska 1, 32-005 Niepo omice
tel. 790 220 456
www.pepeklub.pl
Prywatna wietlica dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
Karnet miesi czny w cenie 390 z  obejmuje: lekcje 
j zyka angielskiego i w oskiego, zabawy tematyczne 
w grupach wiekowych, pomoc w odrabianiu lekcji 
pod okiem wychowawcy/pedagoga.

Szko y j zykowe, t umacze

Akademia J zykowa Happy
ul. Korczaka 10, 32-005 Niepo omice
tel. 510 278 731
www.happyeducation.pl
poczta@happyeducation.civ.pl
Kursy j zyków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego i rosyjskiego. Przygotowanie 
do egzaminów: KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Szko a J zyków Obcych Lingus
ul. Ko ciuszki 19A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 34 23, 501 254 835
www.lingus.pl
lingus@lingus.pl
Nauka: angielskiego, niemieckiego, w oskiego, 
francuskiego, hiszpa skiego i norweskiego. Kursy 
dla  rm.

Centrum J zyków Obcych Diament
ul. Rynek 15, 32-005 Niepo omice
tel. 602 316 160
www.centrumdiament.pl
biuro@centrumdiament.pl
Nauka j zyka angielskiego; przygotowanie 
do egzaminów: FCE, CAE, CPE oraz gimnazjalnego 
i maturalnego; konwersacje. Ponadto kursy j zyka 

23

info_2015_makieta OK_IHG.indd   23 2015-02-16   14:04:06



ED
U

KA
CJ

A

24

niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, 
a tak e polskiego dla obcokrajowców.

NEO. Centrum J zykowo-Edukacyjne
ul. 3 Maja 7A/2, 32-005 Niepo omice
tel. 887 663 000
www.neo-edukacja.pl
neoedukacja@gmail.com
J zyki: angielski (kursy ogólne, intensywne, 
biznesowe, konwersacyjne oraz przygotowawcze 
do egzaminów), hiszpa ski, rosyjski 
i w oski.

Early Stage
ul. Zamkowa 7, 32-005 Niepo omice
tel. 692 826 895
www.earlystage.pl
niepolomice@earlystage.pl
Angielski dla dzieci i m odzie y.

Victory. School of English
ul. Droga Królewska 2, 32-005 Niepo omice
tel. 884 399 672
J zyki: angielski (metod  tradycyjn  oraz metod  
Callana), niemiecki.

Hekima. Centrum Edukacji i J zyków 
Obcych
ul. Wielicka 40, 32-005 Niepo omice
tel. 668 745 683
Kursy j zyka angielskiego i niemieckiego.

Szko a J zykowa Hello
ul. Pionierów 12, 32-005 Niepo omice
tel. 509 517 370
www.szkolahello.edu.pl
poczta@szkolahello.edu.pl
Kursy: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
hiszpa skiego i arabskiego; ogólne i specjalistyczne; 
kursy przygotowuj ce do egzaminu gimnazjalnego 
i maturalnego; konwersacje; t umaczenia.

Centrum Szkoleniowo-J zykowe 
Justalk
ul. Ga czy skiego 2A; My lenice 32-400
prowadzi zaj cia w Niepo omicach
tel. 501 586 234
www.justalk.pl
kontakt@justalk.pl
Angielski (metod  Callana), niemiecki (metod  
Deutsche Direkte), w oski, rosyjski i hiszpa ski. 
T umaczenia w angielskim i niemieckim (równie  
przysi g e). Kursy maturalne. Szkolenia dla  rm.

T umaczenia FRA-POL
Zakrzowiec 82, 32-003 Pod e
tel. 12 281 81 12, 504 990 304
www.tlumaczenia-fra-pol.pl.tl
aneta.02@op.pl
T umaczenia administracyjne, ekonomiczne, 
prawne, techniczne i inne – j zyki: francuski 
(równie  przysi g e), angielski, niemiecki 
i w oski.

Stowarzyszenia

Klub Rodziców, Absolwentów, 
Pracowników i Przyjació  Gimnazjum 
Króla W adys awa Jagie y 
w Niepo omicach „RAPP”
ul. Szkolna 3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 11 54
prezes: Ma gorzata Juszczyk, tel. 696 453 626
www.gimniepolomice.pl
malju@wp.pl
Powsta  w 2002 r. Udziela wszechstronnej pomocy 
Gimnazjum w Niepo omicach, g ównie 
przy doposa eniu szko y w sprz t i pomoce 
dydaktyczne; udziela pomocy rzeczowej 
i  nansowej uczniom potrzebuj cym; organizuje 
i pomaga przy uroczysto ciach szkolnych.

Stowarzyszenie Propaguj ce 
Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice 
tel. 12 281 10 85
przewodnicz ca: Halina Maciuszek, tel. 502 089 286
www.spik.com.pl
halinaspik@gmail.com
Powsta o w 2005 r. Ma status organizacji  po ytku 
publicznego. Organizuje i do  nansowuje 
zaj cia dla uczniów zdolnych, pomaga dzieciom 
niepe nosprawnym oraz tym w trudnej sytuacji, 
organizuje czas wolny dzieciom podczas ferii 
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i wakacji, udziela wszechstronnej pomocy Szkole 
Podstawowej w Niepo omicach.

Stowarzyszenie „Nasza Szko a”
32-003 Pod e 220
tel./faks 12 281 92 92
www.gimpodleze.eu
gimpodleze@op.pl
Rok rejestracji: 2001. Organ prowadz cy Gimnazjum 
Niepubliczne w Pod u.

Stowarzyszenie Ko o Przyjació  
Szko y Podstawowej i Niepublicznego 
Gimnazjum w Stani tkach 
Stani tki 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 95 00, faks 12 251 02 63
www.gimnazjumstaniatki.niepolomice.pl
sekretariatwojciech@neostrada.pl
Zarejestrowane w 1992 r. Organizacja po ytku 
publicznego. Udziela wszechstronnej pomocy 
uczniom Szko y Podstawowej i Gimnazjum 
Niepublicznego w Stani tkach. Od 2002 r. jest 
organem prowadz cym Niepubliczne Gimnazjum w 
Stani tkach. Dba o doposa enie szkó  w sprz t 
i pomoce dydaktyczne. Wspiera uczniów, 
którzy znale li si  w trudnej sytuacji rodzinnej 
b d  materialnej.

Stowarzyszenie Spo ecznego 
Gimnazjum im. Lady Sue Ryder 
w Woli Batorskiej
Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 51 88
gimnazjum@sueryder.pl
Zarejestrowane w 2001 r. Organizacja po ytku 
publicznego. Organ prowadz cy Gimnazjum 
Spo eczne w Woli Batorskiej. Zajmuje si  wsparciem 
edukacji m odzie y z terenu gminy Niepo omice. 
Zadaniem stowarzyszenia jest gromadzenie rodków 
 nansowych w celu systematycznego poprawiania 

jako ci nauki w Gimnazjum im. Lady Sue Ryder. 
Poza tym jego dzia alno  nastawiona jest na 
unowocze nienie infrastruktury i zapewnienie 
spo eczno ci szkolnej jak najlepszych warunków 
wszechstronnego rozwoju. 

Spo eczny Komitet Rozbudowy 
Szko y Podstawowej i Gimnazjum 
w Zabierzowie Boche skim
32-007 Zabierzów Boche ski 323
tel. 12 251 30 07
gimzab3@wp.pl
Zarejestrowany w 2001 r. Organ prowadz cy 
Gimnazjum Niepubliczne w Zabierzowie 
Boche skim. Zapewnia wszechstronn  pomoc 
gimnazjum, dba o doposa enie szko y w sprz t 
i pomoce dydaktyczne.

Stowarzyszenie Przyjació  Zespo u 
Szkó  z Oddzia ami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Boche skim
32-007 Zabierzów Boche ski 465
tel. 12 281 68 42
G ówne cele: inicjowanie i realizacja przedsi wzi  
na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego 
i materialnego Zespo u Szkó  z Oddzia ami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Boche skim.

Stowarzyszenie Przyjació  Szko y 
z Siedzib  w Zagórzu
Zagórze 81, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 89 90
G ówne cele: pomoc Szkole Podstawowej w Zagórzu, 
podtrzymanie tradycji narodowych, wspomaganie 
rozwoju wspólnoty lokalnej.

Stowarzyszenie Mi o ników 
Ziemi Niepo omickiej
adres do korespondencji: ul. M y ska 18/34, 
32-005 Niepo omice
prezes Mieczys aw Janusz Jag a, tel. 601 518 536
www.ziemia.niepolomice.pl
janusz@moa.home.pl
Data pierwszej rejestracji: 1980. Prowadzi 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Niepo omicki 
Dom Kultury; organizuje odczyty i prelekcje na temat 
historii ziemi niepo omickiej; piel gnuje zdobycze 
kulturalne Miasta i Gminy Niepo omice; prowadzi 
dzia alno  wydawnicz ; prowadzi bank czasu. 
Liczy ponad 180 cz onków.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
M odzie owego Obserwatorium 
Astronomicznego „Galaktyka”
ul. Kopernika 2, 32-005 Niepo omice
tel. 601 518 536
www.galaktyka.moa.edu.pl
noclegi@moa.edu.pl
Zarejestrowane w 2009 r. G ówne cele to: 
inicjowanie i wspieranie przedsi wzi  maj cych 
na celu rozwój nauki, edukacji, o wiaty 
i wychowania, z poszanowaniem prawa 
do wypoczynku dzieci i m odzie y, realizowanych 
przez M odzie owe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepo omicach w zakresie popularyzacji 
astronomii oraz pokrewnych nauk cis ych; 
wydawanie ksi ek, broszur, czasopism, 
materia ów multimedialnych, promocyjnych 
i reklamowych zwi zanych z celami 
stowarzyszenia.
Polskie Stowarzyszenie Mi o ników 
Astronomii. Oddzia  Niepo omicki
ul. Kopernika 2, 32-005 Niepo omice (MOA)
prezes: Artur Sosnal
Oddzia  reaktywowany we wrze niu 2014 r.

Inicjatywy edukacyjne

Uniwersystet Trzeciego Wieku
kontakt: Mieczys aw Janusz Jag a, tel. 601 518 536
www.ziemia.niepolomice.pl
Prowadzony przez Stowarzyszenie Mi o ników 
Ziemi Niepo omickiej oraz Fundacj  Zamek 
Królewski w Niepo omicach. Cele: upowszechnianie 
inicjatyw edukacyjnych; aktywizacja intelektualna, 
psychiczna, spo eczna i  zyczna osób starszych; 
poszerzanie wiedzy i umiej tno ci seniorów; 
anga owanie s uchaczy w aktywno  na rzecz 
otaczaj cego ich rodowiska. 
S uchaczem mo e zosta  osoba, która uko czy a 
50 lat, ale organizatorzy zapraszaj  na wyk ady 
wszystkich zainteresowanych danym tematem. 
Wyk ady odbywaj  si  raz lub dwa razy w miesi cu 
w sali konferencyjnej im. Lecha Wa sy w Zamku 
Królewskim w Niepo omicach, rozpoczynaj  si  
o godz. 18.00. S  one zapowiadane na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Mi o ników Ziemi 
Niepo omickiej.

Niepo omicki Uniwersystet Dzieci cy
Ma opolskie Centrum D wi ku i S owa
ul. Zamkowa 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 357 34 65
www.uniwerek.org
uniwersytetdzieciecy@niepolomice.com
Dzia a przy Polskiej Akademii Dzieci Uniwersytetu 
Jagiello skiego. Uczestniczy w nim oko o 200 dzieci 
w wieku 8-11 lat ze szkó  podstawowych w gminie 
Niepo omice. Jego zadaniem jest przybli anie 
najm odszym wiata akademickiego. 
Wyk ady odbywaj  si  raz w miesi cu. Wyg aszane 
s  przez m odych prelegentów i doros ych 
naukowców. Ka da ze zg oszonych szkó  
przynajmniej raz w roku akademickim uczestniczy 
w wyk adzie na UJ.
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ycie kulturalne koncentruje si  wokó  Zamku 
Królewskiego i s siedniego Ma opolskiego 
Centrum D wi ku i S owa. Na terenie gminy 
dzia a kilka muzeów, z których najwa niejsze 
jest Muzeum Niepo omickie. Imprezy kulturalne, 
koncerty, wyst py, warsztaty i zaj cia cykliczne 
s  organizowane przez Urz d Miasta i Gminy, 
Centrum Kultury oraz podlegaj ce mu domy 
i kluby kultury w so ectwach, ogranizacje 
i stowarzyszenia, a tak e inne podmioty. Dzia a 
wiele grup i organizacji, które pozwalaj  
na rozwijanie swoich pasji i zainteresowa .
Swoj  ofert  i ksi gozbiór stale rozwija Biblioteka 
Publiczna w Niepo omicach.
Mieszka cy korzystaj  ponadto z bogatej oferty 
kulturalnej Krakowa.

Zamek Królewski

Fundacja Zamek Królewski 
w Niepo omicach
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 32 32, faks 12 281 32 33
www.zamekkrolewski.com.pl
fundacja@zamekkrolewski.com.pl
Zarz dza Zamkiem Królewskim w Niepo omicach; 
wynajmuje komnaty, pomieszczenia zamkowe, 
dziedziniec, piwnice. Organizuje: kongresy, bankiety, 
szkolenia, konferencje i spotkania, imprezy 
kulturalne, koncerty, przyj cia weselne i studniówki, 
imprezy okazjonalne. Zarz dza tak e terenami 
przyleg ymi do zamku oraz Osad  Podegrodzie 
– sk ada si  ona z trzech chat i ku ni. Tworz  one 
kompleks biesiadny, w którym mog  odbywa  si  
imprezy. Prowadzi hotel i centrum konferencyjne 
w zamku, restauracj  „Królowa Bona” oraz stref  
relaksu „Angelium”. 
Zwiedzanie zamku – patrz: Muzeum Niepo omickie

Muzea

Muzeum Niepo omickie
Zamek Królewski
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 261 98 51, 12 281 30 11
www.muzeum.niepolomice.pl
muzeum@muzeum.niepolomice.pl
czynne codziennie: maj-wrzesie  10.00-18.00, 
pa dziernik-kwiecie  10.00-17.00
Istnieje mo liwo  korzystania z oferty muzeum 
indywidualnie lub z przewodnikiem, w ró nych 
wariantach cenowych, tak e poza podanymi 
godzinami otwarcia.

Zwiedzanie Zamku Królewskiego – historia, 
legendy, architektura

Sukiennice w Niepo omicach 2 – znane i nieznane
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Koncepcja prezentacji zosta a oparta 
na przedstawieniu poszczególnych gatunków 
malarstwa, wyodr bnionych i zhierarchizowanych 
w XVII w. przez francusk  Królewsk  Akademi  

Malarstwa i Rze by. Ponad 130 obrazów i 25 rze b 
zgrupowano w o miu salach wed ug ich tematyki. 
I tak kolejno mo na podziwia  pejza e, sceny 
rodzajowe, portrety, sceny religijne i historyczne.
Autorami s  wybitni polscy arty ci XIX w., 
m.in. Henryk Siemiradzki, Jan Stanis awski, Artur 
Grottger, Leon Wyczó kowski, Piotr Micha owski, 
Jacek Malczewski, Stanis aw Witkiewicz. 
W ich pracach znale  mo na liczne odwo ania 
do znacz cych wydarze  z historii Polski i literatury, 
postacie wielkich Polaków, ojczyste krajobrazy 
i zabytki. Prawie po owa tych dzie  go ci a ju  
w niepo omickim zamku, ale inne niemal 
przez 100 lat nie by y pokazywane publiczno ci. 
Teraz, po latach poddane pieczo owitym zabiegom 
konserwatorskim, zaskakuj  swoj  urod . 

Salon Europejski. Obrazy i rze by 
zachodnioeuropejskie
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Ekspozycja zawiera ponad 60 obrazów i rze b, 
towarzysz cych przez ponad pó  wieku „Damie 
z gronostajem” Leonarda da Vinci i „Mi osiernemu 
Samarytaninowi” Rembrandta w siedzibie 
Muzeum Ksi t Czartoryskich w Krakowie. Obrazy 
nawi zuj ce do greckich i rzymskich mitów 
oraz losów bohaterów Starego Testamentu, powsta e 
g ównie w okresie baroku, sceny my liwskie i sceny 
rodzajowe zgromadzono w jednej z sal, natomiast 
pejza e i portrety zdobi  Salon, zaaran owany jako 
gabinet XIX-wiecznej kolekcjonerki. 

Galerie s  tak e miejscem zaj  edukacyjnych 
oraz dorocznych wydarze , jak Noc Muzeów, 
Dni Niepo omic, Dzie  Otwartych Drzwi Muzeów 
Krakowskich.

Kaplica zamkowa
Zawiera bezcenne zabytki niepo omickiego ko cio a 
para  alnego, przekazane w depozyt do muzeum: 
królewskie i papieskie dokumenty z XIV-XVIII w., 
te najstarsze – króla Kazimierza Wielkiego i biskupa 
krakowskiego Bodzanty – ustanawiaj ce para   
pod dzisiejszym wezwaniem Dziesi ciu Tysi cy 
M czenników; szaty oraz przedmioty liturgiczne, 

w tym najcenniejsze: renesansowy komplet 
z czerwonego adamaszku i monstrancja z 1599 r., 
ufundowane przez starostów niepo omickich 
z rodów Lubomirskich i Branickich, barokowe 
relikwiarze, obrazy, wota.
W Kaplicy znajduje si  biblioteka XVIII-wiecznych 
woluminów zawieraj cych m.in. zagadnienia 
teologiczne, histori  ko cio a, kancjona y.

Gabinet W odzimierza Puchalskiego
W jednej z komnat zamkowych zaaran owany 
zosta  gabinet, w którym zgromadzono archiwum 
twórczo ci znakomitego polskiego fotogra  ka 
przyrody,  lmowca i podró nika W odzimierza 
Puchalskiego. Sk ada si  na nie ponad 100 tysi cy 
negatywów, odbitki, fotogramy, r kopisy, albumy 
i nagrody, aparaty fotogra  czne i pami tki osobiste.
Gabinet, na co dzie  udost pniony zwiedzaj cym, 
jest miejscem wystaw, prezentacji multimedialnych, 
prac badawczych, zaj  edukacyjnych.

My listwo i trofea
Wystawa sta a nawi zuj ca do tradycji owieckich, 
prezentuje zwierz ta i ptaki owne zarówno Puszczy 
Niepo omickiej, jak i odleg ych rejonów (Syberia, 
Kanada, Afryka), gdzie poluj  polscy my liwi. 
Najwi ksze okazy to nied wiedzie: brunatny, baribal 
i polarny oraz wó  pi mowy, a tak e o  
z medalowym poro em. 
W oddzielnej sali prezentowane s  trofea 
afryka skie: yrafa, zebry, antylopy 
(od najwi kszych eland i gnu po najmniejsze dik-dik), 
szakal, bawó , gu d ce, je ozwierz i wiele innych.
Prezentacj  wzbogaca XIX-wieczna bro  my liwska 
z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Muzeum Fonogra  i
Ekspozycja mie ci si  w Ma opolskim Centrum 
D wi ku i S owa, ul. Zamkowa 4, Niepo omice
tel. 12 312 91 00
czynne codziennie w godz. 10.00-18.00
grupy proszone s  o wcze niejszy kontakt i rezerwacj
Wystawa sta a opowiadaj ca histori  zapisu 
i odtwarzania d wi ku. Pierwszy fonograf, tubowe 
gramofony, radioodbiorniki, adaptery, magnetofony, 

26

Zaj cia edukacyjne w Muzeum Niepo omickim

info_2015_makieta OK_IHG.indd   26 2015-02-16   14:04:07



KU
LTU

RA

telewizory i walkmany – przedstawione w uk adzie 
chronologicznym na tle mieszkalnych wn trz 
charakterystycznych dla poszczególnych okresów, 
pocz wszy od salonu z prze omu XIX i XX w. 
poprzez niemal wszystkie dekady XX w. 
Integraln  cz ci  muzeum jest sala ods uchowa, 
gdzie zgromadzono blisko 3000 p yt winylowych. 
Sala wyposa ona jest w osiem stanowisk 
ods uchowych. Jest to jedyny tego typu obiekt 
w Polsce. 

Oferta edukacyjna
Warsztaty i zaj cia muzealne prowadzone 
w salach ekspozycyjnych dostosowane s  do wieku 
uczestników (przedszkola, szko y podstawowe 
i ponadpodstawowe). Tematy mo na wybra  z oferty 
muzeum lub zg osi  w asne propozycje.

Izba Regionalna
ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 34 03
czynna codziennie – po wcze niejszej rezerwacji 
telefonicznej
Gromadzi i udost pnia urz dzenia i przedmioty 
tradycyjnego gospodarstwa z Niepo omic i okolic: 
piec chlebowy, arna do mielenia, miary zbo a, 
meble i zastawy sto owe oraz historyczne pami tki 
z pierwszej po owy XX w.
Istnieje mo liwo  zorganizowania biesiady 
przy ognisku, udzia u w pokazie wypieku rogalików 
oraz zwiedzania z przewodnikiem Kopca 
Grunwaldzkiego.

Wydawnictwa i pami tki do nabycia w kasie Muzeum 
oraz w sklepie internetowym:
sklep.niepolomice.com

Muzeum Opactwa w. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 58, 507 677 825
www.benedyktynki.eu
staniatki@benedyktynki.eu
Dost pne w ka d  niedziel  po mszy w., 
która zaczyna si  o godz. 11.00 lub po wcze niejszym 
zg oszeniu na furcie lub przez telefon.
Opactwo stani teckie dzi ki swej nieprzerwanej 
blisko 800-letniej historii zachowa o bogaty zbiór 
zabytków: dokumentów, r kopisów, starodruków 
oraz przedmiotów i szat liturgicznych. Cz  z nich 
mo na podziwia  w przyko cielnej sali muzealnej, 
w tym bogate zbiory szat liturgicznych, 
pó nogotyck  monstrancj  z 1543 r., obrazy, 
rze by m.in.: w. Wojciech z po . XIV w.; Matka 
Boska Tronuj ca, ok.1370 r.; Chrystus modl cy 
si  w Ogrojcu, zabytki pi miennictwa – r kopisy, 
inkunabu y, czy kolekcj   gurek woskowych, 
które produkowano w klasztorze.

Ma opolskie Centrum D wi ku 
i S owa
ul. Zamkowa 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 357 34 65, 692 380 139
www.mcdis.pl
kontakt@mcdis.pl

Obiekt kulturalny, edukacyjny, rozrywkowy 
i szkoleniowy. Organizuje wystawy, koncerty, 
wyst py i recitale. Prowadzi zaj cia edukacyjne 
i warsztatowe dla dzieci, m odzie y oraz doros ych. 
W ofercie warsztatowej s  m.in. zaj cia 
ogólnorozwojowe, taneczne, muzyczne 
oraz plastyczne. Organizuje tak e dodatkowe akcje 
i warsztaty m.in. podczas wakacji i ferii zimowych.

W sk ad obiektu wchodz :
Muzeum Fonogra  i
patrz pod: Muzeum Niepo omickie

Klub muzyczny „Piwnica D wi ku”
Przytulne, ciep e wn trza czekaj  na mi o ników 
pysznej kawy oraz ciekawego klimatu. Bogato 
zaopatrzony bar oraz wy mienita muzyka ukoj  
nerwy i pozwol  zregenerowa  si y witalne. Muzyka 
w klubie grana jest wy cznie z p yt winylowych. 
Pomieszczenia klimatyzowane.
czynny codziennie od godziny 12.00

Kino „Za Rogiem”
Mo e pomie ci  60 osób. Sala wyposa ona 
w profesjonalny projektor cyfrowy oraz system 
d wi ku Dolby Digital 5.1. Sala klimatyzowana.

Sala widowiskowa
Mo e pomie ci  220 widzów. Poza profesjonalnym 
nag o nieniem i o wietleniem, wyposa ona jest 
w najwy szej klasy sprz t rejestruj cy audio-
video. Kompleksowe zaplecze z pomieszczeniami 
technicznymi, wygodn  i przestronn  garderob  
dla artystów i wykonawców. Sala klimatyzowana.

Sale warsztatowe
Sale o cznej powierzchni 350 mkw. Najwi ksza, 
sala „lustrzana” o powierzchni 150 mkw. – 
klimatyzowana, z pi knym tarasem widokowym. 

Wynajem powierzchni szkoleniowych, 
warsztatowych
Obiekt MCDiS doskonale nadaje si  
na organizacj  konferencji, szkole  czy odczytów. 
Obiekt klimatyzowany, wyposa ony w sie  wi-  , 
monitorowany, przestronny parking.

Biblioteki

Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 
Biernata w Niepo omicach
ul. Szkolna 1-3, 32-005 Niepo omice
(W po owie 2015 r. planowana jest zmiana siedziby 
– Centrum Administracyjne, ul. Boche ska
tel. 12 281 10 86, faks 12 281 20 34
www.biblioteka-niepolomice.pl
bpniepolomice@interia.pl
czynna: pn-pt 8.00-19.00, sb 8.00-15.00
Biblioteka czy cechy tradycyjnej ksi nicy 
z nowoczesn  mediatek . Obok ró norodnego, 
stale aktualizowanego ksi gozbioru, oferuje dost p 
do 4 komputerów i 4 laptopów z bezp atnym 
Internetem oraz mo liwo  kserowania, drukowania 
i skanowania potrzebnych materia ów do formatu 
A3. W czytelni mo na bezp atnie po czy  si  
z Internetem z w asnych urz dze  przeno nych 
dzi ki sieci wi-  .
W bibliotece funkcjonuje komputerowy system 
udost pniania zbiorów, umo liwiaj cy 
m.in. przegl danie katalogu on-line w Internecie 
oraz elektroniczny dost p do w asnego konta 
czytelniczego i rezerwacj  ksi ek.
Biblioteka pracuje w ramach trzech oddzia ów:
Oddzia  dla doros ych
Oferuje bogaty wybór literatury pi knej 
i popularnonaukowej, równie  w formie e-booków 
oraz ksi ki w j zyku angielskim. Prowadzi szerok  
dzia alno  kulturaln  zwi zan  z popularyzacj  
ksi ki i czytelnictwa – spotkania autorskie, wieczory 
poetyckie. Organizuje wyk ady monogra  czne 
z literatury oraz wystawy historyczne i literackie.
Oddzia  dla dzieci i m odzie y
Proponuje m odym czytelnikom ró norodny 
ksi gozbiór oraz kilka czasopism. Mo na tu korzysta  
z komputerów i bezp atnego Internetu. Obowi zuje 
zakaz uruchamiania gier z przemoc . Ka dego roku 
organizowanych jest kilka spotka  autorskich 
z czo owymi twórcami literatury dzieci cej 
i m odzie owej. Du ym zainteresowaniem ciesz  si : 
biblioterapia, cotygodniowe zaj cia literacko-
-plastyczne oraz imprezy cykliczne: ferie i wakacje 
w bibliotece, a tak e spotkania okoliczno ciowe.
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Czytelnia naukowa
Dysponuje aktualnym ksi gozbiorem naukowym, 
ksi ki te mo na wypo ycza  do domu; oferuje 
dost p do 3 dzienników i 18 tytu ów czasopism; 
zbiór regionaliów dokumentuj cy przesz o  
i tera niejszo  gminy. Ponadto w czytelni odbywaj  
si  wyk ady historyczne z najnowszych dziejów 
Niepo omic, prezentacje multimedialne, wystawy 
i wernisa e oraz spotkania promuj ce twórczo  
i hobby niepo omiczan.
W 2014 r. ze zbiorów korzysta o 3839 czytelników; 
zakupiono 1482 ksi ki. Stan ksi gozbioru: 37.117 
woluminów.

Filia w Pod u
32-003 Pod e 467
tel. 12 281 80 30
biblioteka.podleze@interia.pl
czynna: pn 8.00-15.00, wt-cz 12.00-18.00, pt 8.00-15.00
Biblioteka zajmuje dwa obszerne pomieszczenia 
w budynku o rodka zdrowia. Oprócz bogatego 
ksi gozbioru oferuje dost p do 5 tytu ów prasowych, 
4 komputery z bezp atnym Internetem, mo liwo  
drukowania, skanowania i kserowania. Doskona e 
warunki lokalowe sprzyjaj  organizowaniu 
ró norodnych zaj  dla dzieci, konkursów, wystaw 
i spotka  autorskich. Go cili tu czo owi twórcy 
literatury dzieci cej.
W 2014 r. ze zbiorów korzysta o 823 czytelników; 
zakupiono 482 ksi ki. Stan ksi gozbioru: 12.916 
woluminów.

Filia w Stani tkach
Stani tki 315, 32-005 Niepo omice 
tel. 12 281 90 16
biblioteka.staniatki@interia.pl 
czynna: pn 8.00-15.00, wt-cz 13.00-19.00, pt 8.00-15.00
Biblioteka usytuowana jest w centrum Stani tek 
przy Trakcie w. Wojciecha. W 2013 r. przesz a 
generalny remont. Oprócz wypo yczalni ksi ek 
dysponuje niewielkim oddzia em dla dzieci 
oraz du  czytelni  z ksi gozbiorem 
popularnonaukowym oraz 7 tytu ami prasowymi. 
W czytelni mo na bezp atnie korzysta  
z 2 komputerów i 4 laptopów z dost pem 
do Internetu, drukowa , skanowa  i kserowa  
potrzebne materia y. Odbywaj  si  tutaj warsztaty 
biblioterapii, warsztaty literackie dla dzieci 
i m odzie y oraz spotkania autorskie. Cz stym 
go ciem jest rysownik i autor komiksów ukasz 
Zabdyr, który organizuje turnieje gier planszowych.
W 2014 r. ze zbiorów korzysta o 488 czytelników; 
zakupiono 448 ksi ek. Stan ksi gozbioru: 9943 
woluminy.

Filia w Woli Batorskiej
Wola Batorska 25, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 52 41
biblioteka.wolabatorska@interia.pl
czynna: pn 9.00-16.00, wt 13.00-19.00, r 9.00-16.00, 
cz-pt 13.00-19.00
Biblioteka mie ci si  w Domu Kultury. Oprócz 
bogatego i aktualnego ksi gozbioru oferuje 7 tytu ów 
prasowych, dost p do 3 komputerów z bezp atnym 
Internetem, mo liwo  drukowania, skanowania 

i kserowania. Organizowane s  konkursy dla dzieci 
i m odzie y oraz spotkania autorskie.
W 2014 r. ze zbiorów korzysta o 541 czytelników; 
zakupiono 526 ksi ek. Stan ksi gozbioru: 10.032 
woluminy.

Filia w Zabierzowie Boche skim
32-007 Zabierzów Boche ski 358
 tel. 12 251 30 18
biblioteka.zabierzow@interia.pl 
czynna: pn-wt 13.00-19.00, r 8.00-15.00, 
cz 13.00-19.00, pt 8.00-15.00
Biblioteka dysponuje trzema pomieszczeniami 
w centrum Zabierzowa. Oprócz wypo yczalni dzia a 
oddzia  dla dzieci i niewielka czytelnia komputerowa 
z 2 komputerami i 3 laptopami z bezp atnym 
Internetem i mo liwo ci  drukowania, skanowania 
i kserowania. Prenumeruje 9 tytu ów czasopism. 
Wa nym elementem dzia alno ci jest edukacja 
regionalna. Placówka dysponuje bogatym zbiorem 
materia ów dotycz cych historii Zabierzowa 
Boche skiego i okolicznych miejscowo ci. 
Rokrocznie organizowane s  spotkania mieszka ców 
z pisark  regionalistk  Zo   Wi niewsk , 
która z opowie ci i relacji uczestników czerpie 
materia y do zbiorów poda , legend i historii 
miejscowych zwyczajów. Z m odszymi czytelnikami 
ch tnie spotykali si  pisarze – autorzy popularnych 
programów TV dla dzieci.
W 2014 r. ze zbiorów korzysta o 656 czytelników; 
zakupiono 349 ksi ek. Stan ksi gozbioru: 10.231 
woluminów.

Domy kultury

Centrum Kultury w Niepo omicach
ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepo omice
czasowo przeniesione na ul. Grunwaldzk  11
tel. 12 281 11 17, faks 12 281 11 82
www.kultura.niepolomice.pl
kultura@kultura.niepolomice.pl
Samorz dowa instytucja kultury skupiaj ca w swojej 
strukturze 13 domów kultury. Realizuje zadania 
z zakresu rozpoznawania, rozbudzania, kreowania 
i zaspakajania zainteresowa , pasji i zainteresowa  
kulturalnych. Tworzy warunki do rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego. Prowadzi 
przy swoich placówkach zespo y artystyczne: 
Zespó  Pie ni i Ta ca Zagórzanie, Zespó  Pie ni 
i Ta ca Mali Zagórzanie, zespó  marszowo-taneczny 
Ma oretki, zespo y muzyczne Chobot Blues Band 
i Wska nik Zu ycia, grupy piewacze Wrzos, 
Zabierzanie i Wola ska Muza, grup  obrz dowo-
- piewacz  Nasza Wola, Kapel  Ludow  Wolanie. 
Domy kultury proponuj  mieszka com szeroki 
wachlarz dzia a  artystycznych i kulturalnych 
oraz relaksacyjnych, kierowanych do dzieci, 
m odzie y, doros ych i seniorów.
Organizuje imprezy o charakterze ogólnopolskim, 
ma opolskim oraz lokalnym, m.in. Ogólnopolski 
Konkurs Chórów „O z ot  strun ”, eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
eliminacje powiatowe Festiwalu Teatrów Dzieci 
i M odzie y Bajdurek, wspó organizuje Dekanalny 

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej.
Filia Centrum Kultury 
w Niepo omicach
ul. Zabierzowska 24, 32-005 Niepo omice (Jazy)
(Dom dla Niewidomych M czyzn)
tel. 12 281 37 01
(Podlega pod Centrum Kultury)
Prowadzi zaj cia o charakterze rekreacyjno-
-sportowym, kierowane do wszystkich grup 
wiekowych. W ród nich s : pi ka siatkowa, r czna, 
koszykówka, halowa, badminton, zaj cia na basenie 
i si owni. Mo na równie  uczestniczy  w zaj ciach 
plastycznych i zagra  w szachy.

Niepo omicki Dom Kultury
Rynek 19, 32-005 Niepo omice (I pi tro, nad poczt , 
wej cie od podwórza)
kontakt: Mieczys aw Janusz Jag a, tel. 601 518 536
janusz@moa.edu.pl
www.ziemia.niepolomice.pl
Powo any i prowadzony przez Stowarzyszenie 
Mi o ników Ziemi Niepo omickiej. Ukierunkowany 
g ównie na prac  z osobami doros ymi, maj cy 
na celu ich aktywizacj  intelektualn  i  zyczn . 
Prowadzi: kursy komputerowe, internetowe 
i multimedialne; warsztaty ozdób i dekoracji 
oraz r kodzie a artystycznego; warsztaty malarstwa 
sztalugowego; ha  u i szyde kowania; nauk  j zyka 
angielskiego dla seniorów; zaj cia z aerobiku 
wodnego; nordic walkingu; nauk  jazdy konnej 
dla m odzie y i dla osób 50 +. Prowadzi: Dyskusyjny 
Klub Filozo  czno-Spo eczny oraz Ma opolsk  Galeri  
Sztuki Nieprofesjonalnej. Organizuje wycieczki 
krajowe i zagraniczne, a tak e imprezy integracyjne 
i wyst py artystyczne. Organizator Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Niepo omickiego Banku Czasu.

wietlica Kultury 
ul. Sportowa 1B, 32-005 Niepo omice (Podgrabie)
tel. 12 281 32 64
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Prowadzi warsztaty dla dzieci i m odzie y: 
plastyczne, manualne, bibu karstwa, decoupage, 
tenisa sto owego; gry i zabawy wietlicowe; 
zaj cia rekreacyjne dla doros ych: aerobik i nordic 
walking; okazjonalne warsztaty np. zdobienia palm 
wielkanocnych, zdobienia sto u wi tecznego itp. 
Organizuje spotkania rodowiskowe i Klubu Seniora 
oraz wycieczki krajoznawcze. Mo na tu skorzysta  
z kawiarenki internetowej.

Dom Kultury
Chobot 43, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 502 036 928
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Wiod ce kierunki pracy to muzyka i modelarstwo. 
Mo na zapisa  si  na zaj cia w szkó ce gitarowej, 
warsztaty gry na perkusji,  ecie prostym 
lub harmonijce ustnej, w pracowni modelarskiej, 
studiu piosenki, do czy  do zespo u Chobot Blues 
Band i Wska nik Zu ycia lub grupy nordic walking. 
Organizowane s  spotkania Klubu Seniora. Mo na tu 
skorzysta  z kawiarenki internetowej.
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Klub Kultury
Ochmanów 123, 32-003 Pod e
tel. 12 281 83 24
dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Odbywaj  si  tutaj warsztaty plastyczne, r kodzie a 
artystycznego i kulinarne dla dzieci i doros ych, 
zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci powy ej 3 lat, 
aerobik oraz gimnastyka relaksacyjna 50+. W ród 
zaj  wietlicowych s  gry planszowe i edukacyjne, 
klub szaradziarski, r kodzie o, tenis sto owy. 
Organizowane s  spotkania: rodowiskowe, Ko a 
Gospody  i Klubu Seniora, autokarowe wycieczki 
krajoznawcze. Mo na tu skorzysta  z kawiarenki 
internetowej.

Dom Kultury Inspiro
32-003 Pod e 112
tel. 12 281 93 60
kontakt: Beata Kwieci ska, tel. 664 453 071; Maciej 
D browski, tel. 664 453 068
www.inspiro.org
biuro@inspiro.org
Prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych Inspiro. Proponuje zaj cia dla dzieci, 
w tym m.in.: zaj cia dla najm odszych dzieci (od 18. 
miesi ca), „Ma e i du e architektoniczne podró e”, 
„Za trzydziewi t  rzek  – ba nie czytane zmys ami”, 
„W drówka przez s ówka”, „Warsztaty budowy 
i programowania robotów”, „Klub dinowiedzologa”, 
„Spotkania z przyrod ”, „Teatralne ruchog osy”. 
Swoje miejsce maj  tu gimnazjalne grupy teatralne 
i taneczne, studenci, rodzice i seniorzy. To przyjazne 
miejsce, otwarte na potrzeby mieszka ców. W 2011 r. 
minister edukacji narodowej uhonorowa  DK Inspiro 
tytu em „Miejsca odkrywania talentów”.

Klub Kultury
S omiróg 119, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 93 63
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Prowadzi warsztaty ta ca nowoczesnego dla dzieci 
i m odzie y – hip-hop, warsztaty plastyczne 
dla dzieci, zabawy rytmiczne dla dzieci powy ej 3 lat, 
aerobik i pilates dla dziewcz t i kobiet, zabawy 
sportowo-muzyczne, gry i zabawy wietlicowe. 
Organizuje imprezy integracyjne z udzia em osób 
niepe nosprawnych. Prowadzi wypo yczalni  
ksi ek. Mo na tu zagra  w tenisa sto owego, bilard, 
pi karzyki oraz skorzysta  z kawiarenki internetowej.

Dom Kultury
Stani tki 315, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 82 57
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Proponuje: Spotkania ze sztuk  – warsztaty 
plastyczne dla dzieci i m odzie y, warsztaty ceramiki, 
Akademi  Decoupage, nauk  gry na gitarze 
i pianinie, zabawy rytmiczne dla dzieci powy ej 3 lat, 
warsztaty baletu klasycznego dla dzieci i dziewcz t, 
taniec towarzyski dla m odzie y i doros ych, taniec 
nowoczesny i ma oretkowy, warsztaty robotyki 
dla dzieci powy ej 5 lat, aerobik oraz ta ce wiata 

dla osób 50+. Co roku odbywaj  si  tutaj eliminacje 
powiatowe Festiwalu Teatrów Dzieci i M odzie y 
„Bajdurek”. Organizowane s  wycieczki krajoznawcze 
po czone z poznawaniem dziedzictwa kulturowego. 
Mo na tu skorzysta  z kawiarenki internetowej.

Klub Kultury
Suchoraba 79, 32-005 Niepo omice
tel. 12 284 05 57
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Placówka kieruje swoje propozycje do dzieci, 
m odzie y szkolnej oraz doros ych. Mo na 
uczestniczy  w Spotkaniach ze sztuk  – warsztatach 
r kodzie a artystycznego, zabawach rytmicznych 
dla najm odszych, j zyka angielskiego dla dzieci, 
zabawach Klubu Malucha, aerobiku i nordic walking 
dla dziewcz t i kobiet. Dzia a grupa teatralna 
Promyczek oraz Klub Seniora. Organizowane s  
autokarowe wycieczki krajoznawcze. Mo na tu 
skorzysta  z kawiarenki internetowej.

Dom Kultury
Wola Batorska 25, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 60 03
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Wiod c  form  stanowi  Spotkania ze sztuk  
– warsztaty plastyczne dla dzieci i m odzie y, 
malarstwo dla m odzie y i doros ych oraz warsztaty 
r kodzie a artystycznego. Proponuje warsztaty 
baletu klasycznego dla dzieci i dziewczynek, 
taniec towarzyski dla m odzie y i doros ych, taniec 
nowoczesny dla m odzie y, nauk  gry na gitarze 
i pianinie. Mo na zagra  w tenisa sto owego 
oraz skorzysta  z kawiarenki internetowej. 
Co roku odbywaj  si  tu eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
Rodzinne kol dowanie z Przyjació mi w. Franciszka. 
Przy Domu Kultury dzia a Grupa obrz dowo-
- piewacza Nasza Wola.

Dom Kultury
Wola Zabierzowska 399, 32-007 Zabierzów Boche ski 
tel. 12 251 30 05
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

(Podlega pod Centrum Kultury)
Dominuj cym kierunkiem pracy s  zaj cia 
muzyczne, w tym nauka gry na gitarze i akordeonie, 
zaj cia wokalno-muzyczne oraz spotkania 
przy gitarze. Proponuje warsztaty ceramiki, 
r kodzie a artystycznego – sutasz, ta ca ludowego 
dla dzieci, pogaw dki przy szyde ku dla dzieci 
i doros ych, aerobik. Okazjonalnie organizuje 
warsztaty r kodzie a ludowego. Dzia a tutaj Kapela 
Ludowa Wolanie i Grupa piewacza Wola ska 
Muza. Organizowane s  spotkania rodowiskowe, 
Dekanalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, 
a ponadto wycieczki krajoznawcze po czone 
z poznawaniem dziedzictwa kulturowego kraju. 
Mo na zagra  w tenisa sto owego oraz skorzysta  
z kawiarenki internetowej. 
W Domu Kultury realizowany jest projekt O rodek 
Wsparcia dla Seniorów w integracji z m odzie .

Dom Kultury
32-007 Zabierzów Boche ski 358
tel. 12 281 68 55
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Wizytówk  placówki jest formacja taneczno-
-marszowa Ma oretki. Prowadzone s  warsztaty 
plastyczne, r kodzie a artystycznego dla dzieci, 
m odzie y oraz seniorów, form przestrzennych 
dla dzieci i m odzie y. Proponuje udzia  w pracowni 
modeli lataj cych, warsztatach ta ca dla dzieci 
od 5. roku ycia i zaj ciach dla najm odszych. Dzia a 
tutaj Grupa piewacza Zabierzanie. Placówka 
z powodzeniem uczestniczy w konkursach 
plastycznych, zdobywaj c nagrody. Organizuje 
konkursy o zasi gu lokalnym i gminnym, wystawy 
plastyczne i r kodzie a, jest wspó organizatorem 
Para  alnego Konkursu Palm Wielkanocnych 
oraz Gminnego Przegl du Kol czniczego. Organizuje 
autokarowe wycieczki krajoznawcze zwi zane 
z histori  i dziedzictwem kulturowym Polski.
W Domu Kultury realizowany jest projekt O rodek 
Wsparcia dla Seniorów w integracji z m odzie .

Dom Kultury
Zagórze 170, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 52

Zespó  Pie ni i Ta ca Zagórzanie dzia a przy Domu Kultury w Zagórzu
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dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Wizytówk  placówki, która stawia na kultywowanie 
tradycji ludowych i obrz dów s  Zespó  Pie ni 
i Ta ca Zagórzanie oraz Zespó  Pie ni i Ta ca 
Mali Zagórzanie. Proponuje Spotkania ze sztuk  
– warsztaty plastyczne dla dzieci i m odzie y, 
warsztaty teatralne dla dzieci, gr  na pianinie 
i gitarze, nauk  j zyka angielskiego, warsztaty 
kulinarne dla dzieci, gr  w tenisa sto owego, dla 
kobiet – nordic walking oraz aerobik. Organizuje 
spotkania rodowiskowe oraz wycieczki 
krajoznawcze. Mo na tutaj skorzysta  z kawiarenki 
internetowej. 

Dom Kultury
Zakrzowiec 264, 32-003 Pod e
tel. 12 281 93 66
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Prowadzi zaj cia dla dzieci, m odzie y i doros ych. 
Proponuje warsztaty rytmiczno-taneczne dla dzieci 
powy ej 3 lat, ta ca z pomponami, r kodzie a 
artystycznego i ludowego, zabawy integracyjne 
dla najm odszych, j zyk w oski dla pocz tkuj cych, 
pilates i aerobik dla dziewcz t i kobiet, zaj cia 
na si owni i gr  w tenisa sto owego. Prowadzi punkt 
wypo yczania ksi ek. Mo na tu skorzysta  
z kawiarenki internetowej.

Dom Kultury
Zakrzów 472 32-003 Pod e
tel. 12 281 80 33
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
(Podlega pod Centrum Kultury)
Wiod c  form  pracy s  ró norodne dzia ania 
plastyczne, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci 
i m odzie y, r kodzie a artystycznego, tkactwa 
dla dzieci i doros ych, bibu karstwa dla dzieci, 
m odzie y i doros ych, wariacje na szyde ku. 
Proponuje warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
powy ej 3 lat oraz powy ej 7 lat, taniec nowoczesny 
dla dzieci, zabawy rytmiczne dla najm odszych. 
Wizytówk  placówki jest formacja taneczno-
-marszowa Ma oretki. Organizowane s  zaj cia 
j zyka angielskiego dla dzieci i m odzie y 
oraz aerobik dla dziewcz t i kobiet. Dzia a Klub 
Babskie Pogaduchy. Mo na tu zagra  w tenisa 
sto owego oraz skorzysta  z kawiarenki internetowej. 
Organizowane s  autokarowe wycieczki 
krajoznawcze zwi zane z histori  i dziedzictwem 
kulturowym Polski.
W Domu Kultury realizowany jest projekt O rodek 
Wsparcia dla Seniorów w integracji z m odzie .

Pe ny harmonogram zaj  organizowanych w domach 
kultury mo na znale  na stronie internetowej 
Centrum Kultury w Niepo omicach oraz w „Gazecie 
Niepo omickiej”.

Grupy i zespo y

Miejski Chór Cantata. Towarzystwo 
piewacze w Niepo omicach

ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
prezes: Anna Ptasznik, tel. 662 444 166
dzia a pod dyrekcj  Bogus awa Grzybka
próby odbywaj  si  w Zamku Królewskim 
od wrze nia do czerwca we wtorki i czwartki 
w godz. 17.00-19.00.
www.cantata.niepolomice.eu
cantata.niepolomice@gmail.com
Chór powsta  w 1994 r. Skupia mieszka ców gminy 
Niepo omice i okolic w ró nym wieku i ró nych 
zawodów. Organizuje i wykonuje koncerty; 
bierze udzia  w konkursach i festiwalach w kraju 
i za granic ; organizuje letnie i zimowe warsztaty 
chóralne. Liczne podró e zagraniczne zaowocowa y 
wspó prac  artystyczn  z chórami odwiedzanych 
krajów i s  okazj  poznania ciekawych miejsc.

Grupa piewacza Wrzos
kierownik: Maria Baran,  tel. 605 400 733, 
12 281 16 11
kierownik artystyczny i akompaniament: Maciej 
Ziobro
Zespó  powsta  w 1947 r. Obecnie dzia a 
przy Centrum Kultury w Niepo omicach. Skupia 
doros ych mieszka ców gminy. W swoim repertuarze 
ma muzyk  rozrywkow , pie ni i piosenki 
patriotyczne, folklorystyczne, ko cielne, kol dy. 
Organizuje koncerty, uczestniczy w spotkaniach 
okoliczno ciowych, konkursach i przegl dach grup 
seniorskich.

Grupa Obrz dowo- piewacza 
Nasza Wola
kierownik: Zdzis awa Siwek, tel. 12 281 60 93
Grupa dzia a przy Domu Kultury w Woli Batorskiej 
od 1974 r. Kultywuje dawne tradycje wsi polskiej, 
obrz dy, przy piewki i pie ni. Prezentuje tradycyjne 
widowiska obrz dowe, w tym: Cygany, kiszenie 
kapusty, wypiórek, zapusty, obrz d weselny – 
oczepiny, obrz dy do ynkowe. Uczestniczy 
w przegl dach i konkursach. 

Grupa piewacza Wola ska Muza
kierownik artystyczny i akompaniament: Aleksander 
Ostrowski, tel. 12 251 30 05
Powsta a w 2011 r. Dzia a przy Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej. Skupia doros ych i seniorów 
z Woli Zabierzowskiej i Zabierzowa Boche skiego. 
W repertuarze ma g ównie melodie ludowe, 
biesiadne, kol dy i pie ni religijne. Zdobywa nagrody 
na wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach 
i przegl dach.

Grupa piewacza Zabierzanie
kierownik zespo u: Henryk Osika, tel. 12 281 66 81
akompaniator: Jan G bala
Powsta a w 2000 r. Dzia a przy Domu Kultury 
w Zabierzowie Boche skim. Tworz  j  doro li 
mieszka cy okolicznych so ectw, g ównie seniorzy 
i renci ci. W repertuarze ma piosenki folklorystyczne, 
patriotyczne, rozrywkowe, ko cielne i kol dy.

Zespó  Pie ni i Ta ca Zagórzanie
kierownik: Barbara Wdaniec, tel. 667 084 954, 
12 281 80 52

kierownik artystyczny i choreograf: Janusz Przepióra
kierownictwo muzyczne: Maciej Ziobro
www.kultura.niepolomice.pl
W obecnym kszta cie zespó  zosta  za o ony 
w 2007 r. w Domu Kultury w Zagórzu. Tworzy 
go m odzie  z Zagórza i s siednich so ectw. 
Kontynuuje tradycje, zwyczaje i obrz dy w asnego 
regionu. W repertuarze ma melodie i ta ce 
regionu krakowskiego i o ciennych, w tym suity: 
krakowsk , krakowiaków wschodnich, rzeszowsk , 
lubelsk  i Lachów S deckich. Prezentowane suity 
charakteryzuje dba o  o autentyzm dawnych pie ni 
i ta ców. Zespo owi towarzyszy 5-osobowa kapela 
ludowa. Uczestniczy w przegl dach, wydarzeniach 
folklorystycznych, konkursach i festiwalach w kraju 
i za granic . Prezentowa  polski folklor podczas 
festiwali mi dzynarodowych na W grzech, S owacji 
i w Bu garii.

Zespó  Pie ni i Ta ca Mali Zagórzanie
kierownik: Barbara Wdaniec, tel. 12 281 80 52
kierownik artystyczny i choreograf: Janusz Przepióra
kierownictwo muzyczne: Maciej Ziobro
Zespó  zosta  za o ony w 2008 r. w Domu Kultury 
w Zagórzu. Tworz  go dzieci z Zagórza, Suchoraby, 
S omiroga i Stani tek. Przygotowuje ta ce 
i przy piewki w asnego regionu, g ównie 
krakowiaków wschodnich i szeroko rozumianego 
regionu krakowskiego, a ostatnio tak e ta ce l skie. 
Prezentuje si  g ównie podczas imprez i uroczysto ci 
w swojej miejscowo ci i gminie.
Po uzyskaniu odpowiedniego wieku i umiej tno ci 
dzieci przechodz  do Zespo u Pie ni i Ta ca 
Zagórzanie.

Kapela Ludowa Wolanie
kierownik artystyczny: Aleksander Ostrowski, 
tel. 12 251 30 05 
Kapela powsta a w 2011 r. Dzia a w Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej. Popularyzuje i chroni 
od zapomnienia folklor w asnego regionu 
oraz krakowski. Gra nie tylko muzyk  ludow , 
ale równie  inne gatunki muzyczne. Uczestniczy 
w konkursach i przegl dach, na których zdobywa 
nagrody.

Stra acka Reprezentacyjna Orkiestra 
D ta Miasta i Gminy Niepo omice Lira
ul. Grunwaldzka 7, 32-005 Niepo omice 
(budynek remizy jednostki OSP)
www.osp-niepolomice.cba.pl/orkiestra
orkiestra.lira@poczta.fm
prezes: Stanis aw D bro , tel. 608 603 406
kapelmistrz: Antoni Majerski
Powsta a w 1923 r. Patronat nad ni  sprawuje 
Ochotnicza Stra  Po arna Niepo omice, 
utrzymanie, umundurowanie, zakup instrumentów 
le y w gestii Centrum Kultury w Niepo omicach.
Uczestniczy w yciu spo ecznym i kulturalnym 
miasta, stanowi opraw  muzyczn  uroczysto ci 
pa stwowych, gminnych i ko cielnych, bierze udzia  
w konkursach i festiwalach na terenie powiatu 
i województwa. W repertuarze ma muzyk  powa n , 
marszow , rozrywkow  i dixilendow , pie ni 
ko cielne, chora y oraz kol dy.
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Chobot Blues Band
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928
M odzie owy zespó  muzyczny, dzia a w Domu 
Kultury w Chobocie. Powsta  jako rozwini cie Szkó ki 
Gitarowej – poprzez uczestnictwo w próbach uczy 
pracy w zespole muzycznym. Repertuar zespo u jest 
szeroki, od reggae, przez  amenco i country 
po bluesa i utwory rockowe.

Wska nik Zu ycia
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928
Zespó  instrumentalny dzia aj cy w Domu Kultury w 
Chobocie. Wykonuje utwory w klimacie jazz-rocka, 
bluesa,  amenco oraz fusion. 

Ma oretki
kierownik: Maria Strzelec, tel. 505 696 947, 
12 281 68 55
kierownictwo artystyczne i choreogra  a: Urszula 
Wilusz
Formacja taneczno-marszowa, któr  tworz  
dziewcz ta w wieku 12-19 lat – uczestniczki 
warsztatów w Domach Kultury w Zabierzowie 
Boche skim i Zakrzowie. Wspó pracuje z Orkiestr  
Wojskow  Garnizonu Krakowskiego. Prezentuje 
uk ady taneczno-marszowe oraz choreogra  e 
sceniczne, ongluj c przy tym pa eczk  ma oretkow  
lub innym rekwizytem. 
W szerokim sk adzie s  te  dziewcz ta w wieku 7-11 
lat, które wicz  w wi kszo ci uk ady taneczne 
z pomponami oraz prezentuj  si  na lokalnych 
imprezach.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych Inspiro
32-003 Pod e 112
tel. 12 281 93 60
kontakt: Beata Kwieci ska, tel. 664 453 071; 
Maciej D browski, tel. 664 453 068
www.inspiro.org
biuro@inspiro.org
Istnieje od 2007 r. Prowadzi dzia alno  w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
organizuje warsztaty dla ka dej grupy wiekowej; 
prowadzi zaj cia w Domu Kultury w Pod u; 
realizuje projekty do  nansowane z funduszy 
europejskich oraz dotacji od instytucji krajowych.

Towarzystwo Mi o ników Muzyki 
i piewu im. St. Moniuszki 
w Niepo omicach
ul. Jagiello ska 9, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 65
kontakt: Jan Polak, tel. 691 702 466
prezes: Aleksandra Polak, tel. 609 611 065
jan.polak@onet.eu
Powsta o w 1992 r. Zajmuje si  propagowaniem 
muzyki i piewu oraz aktywizowaniem mieszka ców 
gminy Niepo omice przez organizowanie koncertów, 
wieczorów muzycznych, wieczorów kol d; organizuje 
warsztaty muzyczno-wokalne; bierze udzia  
w konkursach. 

Prowadzi:
- zespó  Pro Arte – wykonuje utwory klasyczne, 
pie ni stylizowane ludowe, patriotyczne, piosenki 
rozrywkowe, kol dy i pastora ki z towarzyszeniem 
fortepianu i  etów; wyst powa  w wielu miastach 
Polski po udniowej i na W grzech;
- Zespó  Dzieci cy Pere ki II – z o ony z dzieci 
z przedszkola i od I do III klasy Szko y Podstawowej 
z Woli Batorskiej i Niepo omic; wykonuje utwory 
dostosowane do swojego wieku.

Niepo omickie Bractwo Rycerskie
32-005 Niepo omice
kontakt: tel. 608 362 913
www.nbr.com.pl
bractwo@nbr.com.pl
Zarejestrowane w 2008 r. Zrzesza mi o ników historii 

redniowiecza. Organizuje warsztaty, treningi, 
pokazy oraz ywe lekcje historii.

Stowarzyszenie Mi o ników Historii 
Wojskowo ci „Pola Chwa y”
ul. Czackiej 4, 32-005 Niepo omice
kontakt: Robert Kowalski, tel. 501 121 471
www.polachwaly.pl
polachwaly@wargaming.pl
Rok za o enia: 2009. G ówne cele: podtrzymywanie 
tradycji narodowej, piel gnowanie polsko ci 
oraz rozwój wiadomo ci narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej, upowszechnianie wiedzy i umiej tno ci 
na rzecz obronno ci pa stwa. Organizuje imprez  
„Pola Chwa y” w Niepo omicach.
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Hotel Zamek Królewski w Niepo omicach to jedyny hotel w Polsce znajduj cy si  w Zamku 
Królewskim. Presti  miejsca oraz szczególna atmosfera, po czona w dyskretny sposób z luksusem 
w klimacie butikowym zapewnia doskona y wypoczynek go ciom podró uj cym w celach 
biznesowych jak i turystycznych.
Na drugim pi trze renesansowej rezydencji znajduje si  20 pokoi zamkowych oraz 4 apartamenty 
królewskie, wszystkie klimatyzowane i wyposa one zgodnie z najwy szymi standardami. 
Ka dy z pokoi posiada swego patrona – w adc  Polski, który w szczególny sposób jest zwi zany 
z histori  Zamku Królewskiego.

Centrum Konferencyjne w Zamku Królewskim w Niepo omicach sk ada si  z siedmiu sal 
wyposa onych w najnowocze niejsze rozwi zania w zakresie organizacji kameralnych konferencji 
i spotka  biznesowych jak i du ych kongresów do 500 osób. Profesjonalne zaplecze gastronomiczne 
pozwoli urozmaici  konferencj  wy mienitym lunchem, przerw  kawow  i eleganckim bankietem. 
Doskona a dost pno  komunikacyjna Niepo omic, bezpo rednia blisko  Mi dzynarodowego 
Portu Lotniczego w Krakowie, autostrady, dróg szybkiego ruchu oraz ogromnej aglomeracji 
krakowskiej daje mo liwo  atwego dotarcia do niepo omickiego zamku zaproszonych go ci 
i prelegentów konferencji spoza Polski.

Zamek Królewski – Niepołomice

Zamek Królewski 
w Niepołomicach

A.D. 1348

hotel@zamekkrolewski.com.pl                            www.zamekkrolewski.com.pl

Zamek Królewski 
w Niepo omicach

ul. Zamkowa 2
32-005 Niepo omice

tel. 12 281 32 32
faks 12 281 32 33 

Boutique Hotel

DOGODNA LOKALIZACJA, WY MIENITA KUCHNIA, 
IDEALNE MIEJSCE NA ORGANIZJ  SZKOLE  I KONFERENCJI

Hotel Zamek Królewski 
Niepołomice

JAKO , STYL I ELEGANCJA W ATRAKCYJNEJ CENIE
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Gmina oferuje doskona e warunki do uprawiania 
sportu i do rozwoju  zycznego. Ch tni mog  
skorzysta  z bogatej oferty klubów sportowych 
i stowarzysze , pocz wszy od pi ki no nej, 
poprzez sztuki walki, koszykówk  i siatkówk , 
po tenisa sto owego czy bieganie. Do dyspozycji 
s  boiska pi karskie, hale sportowe, korty 
tenisowe, pole golfowe, parkur, cie ki rowerowe, 
konne, biegowe oraz wiele innych.

Hale sportowe

Hala sportowo-widowiskowa
ul. Kopernika, 32-005 Niepo omice
przy Gimnazjum im. Króla W adys awa Jagie y
sekretariat szko y, tel. 12 281 11 54
Oddana do u ytku w 2009 r. Na co dzie  s u y jako 
miejsce lekcji wychowania  zycznego dla uczniów 
Gimnazjum w Niepo omicach. Posiada widowni  
oraz jest wyposa ona w sprz ty sportowe do gry 
w pi k  no n , koszykówk  oraz siatkówk . Obiekt 
posiada szatnie, natryski oraz ogrodzony parking. 
Mo e s u y  nie tylko do celów sportowych, 
ale równie  jako miejsce na organizacj  imprez 
kulturalnych. Mo liwo  wynajmu obiektu 
w godzinach popo udniowych.

Hala sportowa
ul. 3 Maja 2A, 32-005 Niepo omice
przy Zespole Szkó
tel. 12 281 33 87 – w godz. 16.00-22.00
hala@niepolomice.com
Na co dzie  s u y jako miejsce lekcji wychowania 
 zycznego dla uczniów Zespo u Szkó  

w Niepo omicach. Obiekt jest wyposa ony w sprz ty 
sportowe do gry w pi k  no n , koszykówk  
oraz siatkówk ; posiada szatnie i natryski. 
Odp atnie korzysta  mog  z niego zak ady pracy 
oraz osoby indywidualne.

Stadiony i boiska

NIEPO OMICE
Stadion miejski
ul. Kusoci skiego 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 21 20
www.puszcza-niepolomice.pl
Boisko: 105x70 m. Pojemno : 2000 miejsc; trybuna 
zadaszona: 950 miejsc siedz cych, trybuna 
bez zadaszenia: 1050 miejsc siedz cych (w tym 350 
dla go ci).

Kompleks boisk sportowych Orlik
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
osoba odpowiedzialna: ukasz Górka, 
tel. 666 513 358
Boiska ze sztuczn  traw  do pi ki no nej 
oraz zmi kczane wielofunkcyjne (do koszykówki, 
siatkówki i tenisa).

Boisko do futsalu
ul. Kusoci skiego 2, 32-005 Niepo omice
(przy stadionie miejskim)

Boiskiem zarz dza Szko a Tenisa Soldi
tel. 504 005 704
www.tenisniepolomice.pl
soldi@solditenis.pl
Wymiary boiska 40x35 m; dwie bramki z siatkami; 
nawierzchnia sztuczna; o wietlenie; zaplecze 
sanitarne (szatnia i natryski). 
Dost pne codziennie 8.00-24.00

NIEPO OMICE PODGRABIE
ul. Sportowa 16, 32-005 Niepo omice
Boisko z budynkiem klubowym. Obiekt treningowy 
MKS „Puszcza” Niepo omice.

OCHMANÓW
Boisko z budynkiem klubowym i widowni  
na ok. 150 osób.

POD E
Stadion KS „Pi karz”
32-003 Pod e 517
Boisko naturalne do pi ki no nej o wymiarach 
101x64 m, z 284 miejscami siedz cymi oraz boisko 
asfaltowe do ma ych gier oraz plac zabaw. Budynek 
klubowy.

Kompleks boisk sportowych Orlik
Boiska ze sztuczn  traw  do pi ki no nej 
oraz zmi kczane wielofunkcyjne (do koszykówki, 
siatkówki i tenisa).
czynne od marca do listopada: pn-cz 15.00-20.30, 
pt 15.00-21.30, sb 13.00-20.30, nd 11.00-20.30
Rezerwacja, tel. 782 372 352

S OMIRÓG
Boisko o wymiarach 92x64 m z budynkiem 
klubowym. Obok asfaltowe boisko wielofunkcyjne 
do gry w pi k  no n , minikoszykówk , siatkówk  
i inne gry zespo owe.

STANI TKI
Boisko z widowni  na ok. 1000 osób.

WOLA BATORSKA
Stadion KS „Batory”
Wola Batorska 734A, 32-007 Zabierzów Boche ski
Pe nowymiarowe naturalne boisko pi karskie 
z 270 miejscami siedz cymi (190 trybuna i 80 
aweczki) wraz budynkiem klubowym i zapleczem 

administracyjno-sportowo-sanitarnym.
Ponadto w kompleksie sportowym znajduje si  
boisko asfaltowe (koszykówka, pi ka no na) 
oraz boisko do siatkówki pla owej, którymi zarz dza 
Gimnazjum w Woli Batorskiej.

Kompleks boisk sportowych Orlik
przy Szkole Podstawowej
Wola Batorska 587, 32-007 Zabierzów Boche ski
kontakt: tel. 512 870 962, 501 420 090
orlik.wolabatorska@gmail.com
Boisko do pi ki no nej ze sztuczn  nawierzchni , 
boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki 
i tenisa) z nawierzchni  poliuretanow ; bie nia 
lekkoatletyczna 3-torowa, pe nowymiarowa 
o d ugo ci 60 m.

ZABIERZÓW BOCHE SKI
Boisko w okolicach wirowni; nowy obiekt klubowy.

ZAKRZOWIEC
Boisko z budynkiem klubowym i widowni  
na ok. 100 osób.

ZAKRZÓW
Boisko o maksymalnej pojemno ci 300 osób, 
z budynkiem klubowym.

Pi ka no na

Miejski Klub Sportowy „Puszcza” 
Niepo omice
ul. Kusoci skiego 2, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 21 20
www.puszcza-niepolomice.pl
kontakt: Roman Koroza (dyrektor ds. sportowych), 
tel. 512 035 548
sekretariat@puszcza-niepolomice.pl
Marek Bartoszek (koordynator ds. kontaktów 
z kibicami)
redakcja@puszcza-niepolomice.pl
Rok za o enia: 1923 r. Barwy: bia o-niebieskie. 
Dru yny: I dru yna, juniorzy starsi, juniorzy m odsi, 
trampkarze i m odzicy. Klub gra w II lidze.

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” 
Ochmanów
Ochmanów, 32-003 Pod e
kontakt: Dominik Dziedzic (wiceprezes), 
tel. 662 030 148
www.lksnaprzodochmanow.futbolowo.pl
naprzod-ochmanow@wp.pl
Rok za o enia: 1983 r. Barwy: bia o-zielone. Dru yny: 
seniorzy.

Klub Sportowy „Pi karz” Pod e
32-003 Pod e 517
kontakt: Wit lusarczyk (prezes), tel. 662 218 274
faks 12 281 82 32
www.pilkarzpodleze.futbolowo.pl
pilkarz.podleze@o2.pl
Rok za o enia: 1952. Barwy: ó to-zielone. Dru yny: 
seniorzy, trampkarze, m odzicy.

Ludowy Klub Sportowy „T cza” 
S omiróg
S omiróg, 32-005 Niepo omice
kontakt: Stanis aw Kozio , tel. 519 084 515
www.kstecza.com
teczaks@gmail.com
Rok za o enia: 1974. Barwy: bia o-niebiesko-zielone. 
Dru yny: seniorzy, m odzicy.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 
Stani tki
Stani tki 862, 32-005 Niepo omice
kontakt: Adam Gawlik, tel. 603 637 467
www.czarnistaniatki.pl
adamgawlik1961@tlen.pl
Rok za o enia: 1949. Barwy: zielono-bia o-czerwone. 
Dru yny: seniorzy, juniorzy, trampkarze, m odzicy.
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Klub Sportowy „Batory” 
Wola Batorska
Wola Batorska 734A, 32-007 Zabierzów Boche ski
kontakt: Pawe  Frankiewicz, tel. 505 165 984

ukasz ub, tel. 668 833 104
Krzysztof Siwek (wiceprezes) tel. 503-500-224
dru yny m odzie owe: Grzegorz Gorycki, 
tel. 506 479 328
www.batory.wolabatorska.com
batory.wolabatorska@gmail.com
Rok za o enia: 1949. Barwy: niebiesko-bia o- ó te. 
Dru yny: seniorzy, juniorzy. Od II pó rocza 2015 r. 
planowana jest jeszcze jedna dru yna m odzie owa.
Klub organizuje zaj cia sportowo-rekreacyjne 
dla dzieci i m odzie y w zakresie doskonalenia 
elementów gry w pi k  no n . Treningi prowadz  
dyplomowani trenerzy na boisku KS „Batory”, 
w porze zimowej na Orlikach i w halach sportowych. 
Zawodnicy reprezentuj  gmin  Niepo omice 
w rozgrywkach ligowych PZPN. W dwóch sekcjach 
zarejestrowanych jest 86 zawodników. 

Klub Sportowy „D b” 
Zabierzów Boche ski
32-007 Zabierzów Boche ski 559
kontakt: Stanis aw Adamski (prezes), tel. 603 065 227; 
Wies aw Garncarz (wiceprezes), tel. 604 824 576
www.dab-zabierzowbochenski.pl
ksdab@interia.eu
Rok za o enia: 1975. Barwy: zielono-bia e. Dru yny: 
seniorzy, juniorzy, trampkarze. 

Ludowy Klub Sportowy „Promie ” 
Zakrzowiec
Zakrzowiec, 32-003 Pod e
kontakt: Mariusz Mieszkowicz, tel. 536 201 036
Maciej Bolig owa – wiceprezes, tel. 507 191 084
www.promien-zakrzowiec.futbolowo.pl
Rok za o enia: 1975. Barwy: ó to-niebieskie. 
Dru yny: seniorzy.

Klub Sportowy „Iskra” Zakrzów
Zakrzów, 32-003 Pod e

prezes: Miros aw Krystian, tel. 505 309 445
www.iskra.zakrzow.net
iskra@zakrzow.net
Rok za o enia: 1956. Barwy: ó to-pomara czowe. 
Dru yny: seniorzy i m odzicy.

Niepo omicka Szko a Futbolu 
Uczniowski Klub Sportowy Kazimierz
dzia a przy Szkole Podstawowej
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
Informacje: tel. 666 513 358
uks.kazimierz.nsf@gmail.com
trener: ukasz Górka, tel. 793 926 440
lukasz.jan.gorka@gmail.com
Profesjonalne szkolenie dzieci w wieku od 5 do 10 
lat. Bardzo dobra baza treningowa (boisko Orlik, 
w okresie jesienno-zimowym – hala sportowa) 
oraz profesjonalna kadra trenerska. 
Zaj cia odbywaj  si  w trzech grupach 
wiekowych:
- orliki (2003-2004) – treningi: wt, cz 15.30-17.00;
- acy (2005-2006) – treningi: wt, cz 14.30-15.30;
- skrzaty (2007-2008) – treningi: pn, r 14.30-15.30

Szko a Futbolu Stani tki
Stani tki 703, 32-005 Niepo omice
kontakt: Krzysztof Turecki, tel. 605 525 999
www.szkolafutbolu.pl
kontakt@szkolafutbolu.pl
Najwi ksza szkó ka pi karska na terenie powiatu 
wielickiego dla ch opców i dziewcz t od 4. roku 

ycia. W 12 grupach szkoleniowych trenuje 180 
dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Zaj cia odbywaj  
si  w: Niepo omicach, Stani tkach, Pod u, Woli 
Batorskiej, Zabierzowie Boche skim, Wieliczce, 
Sierczy, Krzyszkowicach, ledziejowicach i Szarowie. 
Zespo y uczestnicz  w rozgrywkach ligowych 
i turniejach.
Formy i metody treningu s  dopasowane do danej 
grupy wiekowej, a wiczenia do indywidualnych 
umiej tno ci zawodnika, ukierunkowane pod k tem 
zabaw ruchowych, wicze  ogólnorozwojowych, 
doskonalenia umiej tno ci technicznych, zdolno ci 

koordynacyjnych, szybko ci oraz ma ych gier. 
Zaj cia prowadzi wykwali  kowana kadra trenerska, 
m.in. wychowankowie Wis y Kraków.
Szko a organizuje: turnieje, obozy, pó kolonie 
pi karskie we wspó pracy z Coerver Coaching – 
Pi karsk  Akademi  Umiej tno ci oraz Szkó k  
Bramkarsk  SALI, wyjazdy na mecze M odzie owej 
Reprezentacji Polski i Ekstraklasy. Nowo ci  s  
indywidualne treningi pi karskie i bramkarskie. 
Ka dy zawodnik przechodzi dwa razy w roku 
szczegó owe badania lekarskie oraz jest 
ubezpieczony w zakresie sportowego OC i NNW. 
Klub proponuje tak e organizacj  pi karskich urodzin 
oraz uczestnictwo w sobotnim przedszkolu 
– w programie: zaj cia sportowe, lekcje j zyka 
angielskiego, zabawy edukacyjne i pocz stunek.

Koszykówka

M odzie owe Towarzystwo Sportowe 
„Ikar”
ul. Droga Królewska 3, 32-005 Niepo omice
kontakt: Bogus aw Dymek (prezes), tel. 601 914 021
www.basket-nce.pl
boguslaw.dymek@interia.pl
Prowadzi zaj cia dla dzieci, m odzie y i seniorów. 
Bierze udzia  w rozgrywkach sportu kwali  kowanego 
koszykówki w kategoriach m odziczki, kadetki 
i „O wej cie do I Ligi Kobiet”. Posiada licencj  
Polskiego Zwi zku Koszykówki. Organizuje 
zaj cia grupy cheerleaderek – dziewcz t ze szkó  
podstawowych oraz amatorskiej seniorskiej 
koszykówki m skiej. Zrzesza oko o 100 dzieci, 
m odzie y i doros ych z gminy Niepo omice. 
Organizuje wyjazdy na obozy sportowe letnie 
i zimowe. Prowadzi nabór do najm odszych grup 
koszykówki i cheerleaderek.

Siatkówka

Uczniowski Klub Sportowy „Wola”
Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel./faks 12 281 51 88
kontakt: Tomasz Donatowicz, tel. 12 281 51 88; 
Pawe  Czy , tel. 501 293 628
www.ukswola.pl
ukswola@tlen.pl
Klub powsta  w 2007 r. Obecnie prowadzi szkolenia 
z pi ki siatkowej w ró nych kategoriach wiekowych: 
minisiatkówka, m odziczki, m odzicy, kadeci, 
seniorzy i seniorki. 
Treningi odbywaj  si  w salach sportowych: 
Szko y Podstawowej w Niepo omicach, Zespo u 
Szkó  w Niepo omicach, Szko y Podstawowej 
w Woli Batorskiej, Szko y Podstawowej 
w Zabierzowie Boche skim oraz Gimnazjum 
w Woli Batorskiej. Ponadto klub posiada boisko 
do siatkówki pla owej. 
UKS organizuje obozy siatkarskie, turnieje 
oraz imprezy sportowe. Wspó pracuje z Ma opolskim 
Zwi zkiem Pi ki Siatkowej, Mi dzyszkolnym 
O rodkiem Sportowym w Wieliczce oraz szko ami 
w gminie Niepo omice.
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Stowarzyszenie Lokalne 
Salezja skiej Organizacji Sportowej 
SL SALOS
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
www.staniatkisalos.pl
kontakt: Sylwia Wilczek (sekretarz), tel. 692 886 572
sylvie_21@interia.pl

ukasz Wdaniec (wiceprezes), tel. 792 130 787
lukaszwdaniec@gmail.com
Istnieje od 2001 r. Prowadzi zaj cia sportowo-
-rekreacyjne siatkówki dla dziewcz t od I klasy 
szko y podstawowej.
Organizuje obozy siatkarskie (letnie i zimowe), 
imprezy sportowo-rekreacyjne: Wiosenny i Jesienny 
Turniej ubra w pi ce siatkowej dziewcz t, turnieje 
minisiatkówki, Sportowy Dzie  Dziecka, Rodzinny 
Dzie  Sportu. Dru yna m odziczek reprezentuje 
stowarzyszenie w rozgrywkach m odzie owych 
MZPS. Siatkarki SL SALOS bior  udzia  
w rozgrywkach III i IV ligi MZPS. 
Klub prowadzi nabór do sekcji: minisiatkówki 
m odziczek, III i IV ligi.

Sztuki walki

Akademia Karate Tradycyjnego 
Niepo omice
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepo omice
www.karateniepolomice.pl
poczta@karateniepolomice.pl
recepcja, tel. 12 346 42 00
czynna: pn-pt 15.00-20.00
Pawe  Janusz, tel. 501 616 789
januszpawel@wp.pl
Zaj cia prowadz  wykwali  kowani instruktorzy 
Polskiego Zwi zku Karate Tradycyjnego, zawodnicy 
kadry narodowej, medali ci mistrzostw Europy 
i wiata.
Akademia to nowoczesne dojo (budynek wicze ) 
sk adaj ce si  z dwóch sal treningowych: jedna sala 
do wicze   tness i ta ca, druga z mat  do treningu 

karate i judo (obie wyposa one w lustra 
i profesjonalny sprz t do wicze ), szatni 
z prysznicami, recepcji, poczekalni dla rodziców 
i bawialni dla dzieci.
Przy zapisie do klubu obowi zuje op ata wpisowa 
w wysoko ci 30 z , w tym op ata za legitymacj  
cz onkowsk  Polskiego Zwi zku Karate 
Tradycyjnego; nale y dostarczy  jedno zdj cie 
legitymacyjne. Sk adka cz onkowska miesi czna: 
pierwsza osoba z rodziny 80 z , ka da nast pna 
po ow  ceny. Dzieci i m odzie , które ucz szczaj  
na zaj cia karate maj  prawo do nieodp atnego 
udzia u w treningach judo.
AKT prowadzi tak e zaj cia: judo,  tness, ta ca, 
ta ca dla narzeczonych.
Mo liwo  zorganizowania przyj cia urodzinowego 
dla dziecka.

Niepo omicki Klub Karate Kyokushin
kontakt: Wies aw Krosta (sensei), tel. 605 886 544
www.kyokushin-niepolomice.pl
kurosuta@interia.pl
Klub prowadzi zaj cia dla dzieci od lat 6, m odzie y 
i doros ych.
Miejsca treningów:
- ul. Zabierzowska 24, Niepo omice (Jazy), hala 
sportowa Domu dla Niewidomych M czyzn, 
- ul. Korczaka 5, Niepo omice, teren krytej p ywalni
Zaj cia odbywaj  si  trzy razy w tygodniu 
dla ka dej grupy wiekowej i maj  na celu 
opanowanie podstawowych technik (kihon), 
uk adów form kata oraz walk (kumite) i boksu.
Zaj cia prowadz  instruktorzy Polskiej Organizacji 
Kyokushinkai.

Chow Gar Kung-fu
Informacje: tel. 12 281 17 91 (pn, r 17.00-20.00)
Sekcja powsta a w 1993 r. Prowadzi j  si-fu Jerzy 
Mirocha. Treningi s  prowadzone w dwóch grupach 
wiekowych – dzieci oraz m odzie y i doros ych. 
Niepo omicka sekcja organizuje ponadto pokazy 
i wakacyjne obozy treningowe, regularnie 

przeprowadzane s  egzaminy na kolejne stopnie.
Treningi odbywaj  si  w sali PTG Sokó  
(ul. Ko ciuszki 18, Niepo omice).

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Target” Muay Thai
Sala treningowa: ul. Ko ciuszki 40, 
32-005 Niepo omice
kontakt: Arkadiusz Ma ek, tel. 665 031 376
www.targetmuaythai.com
targetmt@gmail.com
Klub Target Niepo omice prowadzi zaj cia 
z boksu tajskiego oraz ju-jutsu dla dzieci, m odzie y 
i doros ych, szkolenia z technik samoobrony. 
Organizuje zimowe i letnie obozy szkoleniowe, 
bierze udzia  w zawodach rangi krajowej 
i mi dzynarodowej, systematycznych sparingach 
oraz pokazach i seminariach dotycz cych sztuki 
walki muaythai, ju-jutsu oraz mi dzynarodowych 
galach zawodowych Muay Thay/K1. Zaj cia 
prowadz  instruktorzy posiadaj cy pa stwowe 
uprawnienia. 
Klub posiada now  sal  treningow  wyposa on  
w lustra, mat  puzlow  oraz tatami, worki 
bokserskie, tarcze, skakanki, pi ki, kettle, trx 
oraz ring bokserski. 
Klub organizuje co roku imprezy pod patronatem 
i przy wspó pracy z gmin  Niepo omice, 
a tak e propaguje kampani  „Muay thai przeciw 
narkotykom”.

Rowery

Trasy rowerowe
Przez Puszcz  Niepo omick
Trasa d ugo ci ok. 7 km, wytyczona wzd u  
drogi Niepo omice – Bochnia, wzd u  torów 
kolejowych linii Kraków – Tarnów, wzd u  tzw. drogi 
„gruszeckiej” oraz drogi le nej zwanej „Na palach”. 
Prowadzi przez najciekawsze miejsca puszczy 
w tym rejonie. 

Rowerowy Szlak Bursztynowy
Wytyczony zosta  w ramach programu Zielone Szlaki 
– Greenways. Szlak prowadzi z Nowej Huty dolin  
Wis y, po pó nocnej stronie rzeki, mostem, 
który przekraczamy wraz z szos  nr 75, nast pnie 
wzd u  ul. Wimmera (zachodnia obwodnica 
Niepo omic) i ul. Kolejow  do centrum miasta i dalej 
Drog  Królewsk  do le niczówki Przyborów. 

Rowerowy Pier cie  Solny „Salina 
Cracoviensis”
Obejmuje cznie 141,3 km szlaków rowerowych, 
w tym tras  g ówn  o d ugo ci 85,5 km, oznakowan  
kolorem niebieskim oraz trasy cznikowe o cznej 
d ugo ci 76,8 km znakowane kolorami: czerwonym, 
zielonym i czarnym. Pe na informacja o trasie 
na www.salinacracoviensis.pl.

Rowerowa cie ka rekreacyjna 
– szlak zielony
Powsta a dzi ki wspó pracy Urz du Miasta i Gminy 
w Niepo omicach, Urz du Gminy K aj 
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Z A P RA S Z A M Y  N A  K R Y T  P Y WA L N I
Kameralny i nowoczesny obiekt Krytej P ywalni w Niepo omicach zlokalizowany w centrum miasta to idealne miejsce dla rodzin z dzie mi, które 
szukaj  miejsca relaksu i wypoczynku, jak równie  dla wszystkich osób, które chc  aktywnie sp dzi  wolny czas.

Obiekt Krytej P ywalni w Niepo omicach zapewnia Pa stwu: 
• basen sportowy o wymiarach 25m x 12,5m, gdzie na 6 torach mo na doskonali  umiej tno ci p ywackie i aktywnie wypoczywa ;
• basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami takimi jak: bicze wodne, podwodne hydromasa e, przeciwpr d, grzybek, gejzer, które posiadaj  
mo liwo  indywidualnego sterowania przez klienta oraz zje d alnia o d . 60m z niezale n  hamowni ;
• jacuzzi i saun  fi sk , która znajduj ce si  w bezpo rednim s siedztwie niecki basenowej.
Po chwilach aktywnego wypoczynku znajd  Pa stwo  pe ny relaks i odpoczynek.

Powszechnie wiadomo, e p ywanie to jeden z najzdrowszych sportów, który mog  uprawia  wszyscy niezale nie od wieku i kondycji fizycznej. 
Systematyczne p ywanie rozwija równie  harmonijnie mi nie bez dodatkowych obci e . 

W ofercie P ywalni znajd  Pa stwo równie : 
• indywidualne zaj cia z nauki i doskonalenia p ywania w Profesjonalnej Szkole P ywania pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów;
• zaj cia dla grup szkolnych i zorganizowanych z nauki i doskonalenia p ywania prowadzone przez instruktorów z pasj  i wieloletnim 
do wiadczeniem;
• zaj cia ruchowe prowadzone w wodzie pn. „Gimnastyka dla Seniora”, które s  doskona ym sposobem na podniesienie kondycji i sprawno ci 
fizycznej;
• mo liwo  indywidualnego wynaj cia toru, dzi ki czemu b d  mieli Pa stwo komfort i swobod  korzystania z obiektu.

W naszym kompleksie basenowym mog  Pa stwo równie  skorzysta  z:
• salonu odnowy biologicznej i solarium, • studia rekreacji,
• gabinetu rehabilitacji,  • gabinetu dietetycznego.

Ponadto na terenie Krytej P ywalni odbywaj  si  zaj cia nauki i doskonalenia p ywania oraz aqua aerobiku prowadzone przez firmy wiadcz ce 
us ugi na podstawie umów podnajmu.

ul. Korczaka 5
32-005 Niepo omice
tel. 12 281 39 65
www.plywalnia.niepolomice.eu

Wi cej informacji na temat obiektu, 
aktualnych zaj , czy te  promocji 
znajd  Pa stwo 
na naszej stronie 
www.plywalnia.niepolomice.eu

Kamera on-line
http://www.plywalnia.niepolomice.eu/pl/widok-na-zywo/

Sprawdź ile osób korzysta z pływalni
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oraz Nadle nictwa Niepo omice. cie ka rowerowa 
o d ugo ci 7 km, ma charakter p tli, zaczyna si  
i ko czy przy parkingu obok drogi nr 75; prowadzi 
przez le nictwo Sitowiec do Szarowa (gmina K aj) 
sk d wraca do Niepo omic.

Wypo yczalnie
Wypo yczalnia rowerów „Wika”
ul. cie ka G ogowa 7A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 15 09, 691 684 836
www.wika.travel.pl
jarekjola@poczta.onet.pl
Rowery górskie i trekkingowe, rowerki dzieci ce, 
dla rodziców z ma ymi dzie mi – rowery z fotelikami.

Wypo yczalnia rowerów w zamku
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 261 98 00
www.zamekkrolewski.com.pl/rowery
hotel@zamekkrolewski.com.pl
Rowery, przyczepki rowerowe dla dzieci, kaski; zni ki 
dla go ci hotelu Zamek Królewski w Niepo omicach.

Sklep, serwis
Addict Bikes
ul. Ziemby 6, 32-005 Niepo omice
tel. 796 623 140
Rowery, serwis, cz ci.

P ywanie

Kryta P ywalnia 
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice
kasa, tel. 12 281 39 65
www.plywalnia.niepolomice.eu
plywalnia@wodociagi-niepolomice.pl
czynna codziennie 7.00-21.45
Kryta p ywalnia sk ada si  z:
- du ej niecki sportowej o wymiarach 25x12,5 m 
z 6 torami, 
- ma ej niecki o wymiarach 8,8x12,5 m, 
z podgrzewan  wod , wyposa onej w masa e 
wodne (gejzer, masa  karku, grzybek),
- jacuzzi, 
- 60-metrowej zje d alni.

Na terenie obiektu znajduj  si  równie : sauna, klub 
 tness, salon odnowy biologicznej, solarium, gabinet 

rehabilitacji oraz szkó ka p ywania. 

Nauka p ywania
Profesjonalna Szko a P ywania
Kryta P ywalnia
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice
biuro@plywalnia.niepolomice.eu
Nauka p ywania i doskonalenie techniki p ywania 
dla dzieci i doros ych (zaj cia s  prowadzone 
z maksymalnie 3 osobami); nauka p ywania 
dla przedszkoli, szkó  podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz wy szych.

Akademia Nurka
kontakt: Izabela Siatkowska, tel. 509 424 283
www.akademianurka.pl
biuro@akademianurka.pl
Akademia prowadzi kursy nurkowe dla dzieci 
w wieku od 8 lat oraz kursy nurkowe dla doros ych. 
Zaj cia teoretyczne oraz praktyczne w pe nym 
sprz cie nurkowym. Akademia zapewnia sprz t 
na kursy dzieci ce. Zaj cia odbywaj  si  na basenie 
w Niepo omicach, prowadz  je wykwali  kowani 
instruktorzy nurkowi, posiadaj cy wszystkie 
niezb dne certy  katy. Grupy maksymalnie s  
4-osobowe; istnieje równie  mo liwo  zaj  
indywidualnych. Terminy dostosowane s  do 
potrzeb kursantów. Ka dy z uczestników po 
sko czonym kursie otrzymuje dyplom lub certy  kat 
uko czenia danego kursu. Akademia prowadzi 
równie  zaj cia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klub Sportowy Fala
kontakt z trenerem: tel. 668 577 510
Zaj cia p ywackie prowadzone s  w Krytej P ywalni 
przy ul. Korczaka 5 w Niepo omicach.
Rok za o enia: 2008. Klub prowadzi treningi 
w siedmiu grupach, pi  razy w tygodniu. Zawodnicy 
posiadaj  licencj  Polskiego Zwi zku P ywackiego 
oraz bior  udzia  w zawodach wed ug kalendarza 
Ma opolskiego Zwi zku P ywackiego.

Akademia P ywania Aqua Team
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice

tel. 668 577 510
www.aquateam-niepolomice.pl
agablaut@interia.pl
Nauka p ywania dla dzieci i doros ych; doskonalenie 
p ywania; aqua aerobic; zaj cia oswajaj ce 
z wod  dla dzieci od 6. miesi ca; zaj cia dla szkó  
i przedszkoli.

Szko a P ywania Aligator
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice
tel. 501 036 604
www.szkolaaligator.pl
szkola.aligator@gmail.com
Nauka p ywania dla dzieci i doros ych; doskonalenie 
techniki poszczególnych stylów p ywackich; 
przygotowanie do testów – karta p ywacka, 
egzamin praktyczny na AWF; indywidualne lekcje 
z trenerem/instruktorem.

Tenis ziemny

Korty – Sztuczna trawa
ul. Kusoci skiego 2, 32-005 Niepo omice 
(przy stadionie miejskim)
Boiskiem zarz dza Szko a Tenisa Soldi
tel. 504 005 704
www.tenisniepolomice.pl
soldi@solditenis.pl
Dwa o wietlone korty tenisowe z nawierzchni  
syntetyczn  (sztuczna trawa). W okresie jesienno-
-zimowym obiekt przykryty jest ogrzewan  hal  
pneumatyczn , co umo liwia korzystanie z niego 
przez ca y rok. Na terenie obiektu znajduj  si  
szatnie z pe nym w z em sanitarnym i parking 
dla graczy. Bezp atnie udost pniany jest sprz t 
tenisowy.

Centrum Tenisowe ,,Zibi-Sport”
tel. 512 441 353
www.zibisport.com.pl
Centrum dysponuje:
- kortami ziemnymi
- kortami z nawierzchni  sztuczn  – w sezonie 
zimowym hala pneumatyczna (obiekty znajduj  si  
w Stani tkach, przy  rmie Coca-Cola)
- ca oroczn  hal  tenisow  z nawierzchni  sztuczn  
(w pobli u  rmy MAN w Niepo omicach)
Obiektami zarz dza F.U. Zibi-Sport
Czynne:
- w roku szkolnym 14.00-22.00, weekendy 7.00-22.00
- wakacje 7.00-22.00
W ramach Centrum dzia a:
- Szko a Tenisa dla dzieci, m odzie y i doros ych,
- Niepo omicki Klub Tenisowy „Zibi” z sekcj  
zawodnicz ,
- Amatorska Liga Tenisa w sezonie letnim i zimowym,
- Grand Prix Niepo omic dla dzieci i m odzie y.

Szko a Tenisa Soldi
tel. 504 005 704
www.tenisniepolomice.pl
soldi@solditenis.pl
Szkolenie dzieci i m odzie y oraz doros ych. Zaj cia 
odbywaj  si  na kortach tenisowych przy MKS Zaj cia tenisa ziemnego na kortach przy stadionie miejskim
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Puszcza w Niepo omicach oraz w tenisowo-
-pi karskiej hali pneumatycznej (pa dziernik – 
kwiecie ). Turnieje minitenisa i tenisa ziemnego. 
Obozy tenisowe. Serwis sprz tu sportowego.

Golf

Royal Kraków Golf & Country Club
Ochmanów 124, 32-003 Pod e
tel. 12 281 91 70, faks 12 284 86 00
szkolenia, tel. 501 203 323
www.krakowgolf.pl
rgkc@krakowgolf.pl
Dziewi ciodo kowe pole golfowe par 72.

Szachy

Uczniowski Klub Sportowy Goniec
Stani tki, 32-005 Niepo omice (Dom Kultury)
prezes: Stanis aw Turecki, tel. 607 099 482
sturecki@onet.eu
Rok za o enia: 1972. Posiada licencj  klubow  
Ma opolskiego Zwi zku Szachowego. Szkoli 
bezp atnie dzieci od 5. roku ycia oraz odp atnie 
przygotowuje zawodników licencjonowanych 
do udzia u w mistrzostwach Polski, Europy 
i wiata; bierze udzia  w rozgrywkach ligowych; 
organizuje obozy szkoleniowe oraz w asne turnieje 
klasy  kacyjne, tak e dla amatorów. Dysponuje 
profesjonalnym sprz tem oraz wykwali  kowan  
kadr  trenersk , instruktorsk  i s dziowsk .
Zaj cia odbywaj  si  w Stani tkach, Ma opolskim 
Centrum D wi ku i S owa w Niepo omicach, Pod u 
i Suchorabie.

Jazda konna

Klub Jazdy Konnej Pod ubrem
ul. Targowa 5, 32-005 Niepo omice
prezes: Adam Klimczyk
kontakt:Tadeusz Czajka, tel. 603 642 725
www.kjkpodzubrem.pl
kjk@podzubrem.pl
Powsta  w 1991 r., jest zarejestrowany w Polskim 
Zwi zku Je dzieckim i Ma opolskim Zwi zku 
Je dzieckim. Prowadzi: dzia alno  sportow  
(szkolenie zawodników, przygotowanie do 
egzaminów na odznaki je dzieckie, treningi 
skokowe, reining: uje d enie w stylu westernowym, 
udzia  w zawodach) i rekreacyjn  (turystyka konna), 
wspiera hipoterapi , organizuje naturalne metody 
pracy z ko mi, obozy je dzieckie i rajdy turystyczne.
Prowadzi Niepo omickie Centrum Je dziectwa 
i Hipoterapii, które sk ada si  z krytej hali 
treningowej, boksów dla koni, padoków 
i hipodromu. wiadczy us ugi hotelowania 
koni. Organizowane s  tutaj zawody je dzieckie, 
pokazy, imprezy plenerowe i widowiska. 

Stajnia Pasymo. Sylwia St powska
Wola Batorska 613, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 62 29, 501 332 175

www.pasymo.com
info@pasymo.com
Wyprawy edukacyjne dla dzieci, nauka jazdy konnej, 
przeja d ki bryczk  po Puszczy Niepo omickiej.

Stadnina Koni Wi lany Zak tek. 
S awomir Frosik
Wola Zabierzowska 154, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 509 987 960, 502 934 954
www.wislanyzakatek.pl
biuro@wislanyzakatek.pl
Zewn trzna uje d alnia (tzw.mane ) o wymiarach 
21 x 39m, ogrodzona,  z piaszczystym pod o em, 
o wietlona. Nauka jazdy konnej pod okiem 
wykwali  kowanego instruktora. Pensjonat dla koni. 
Organizacja jazd i rajdów konnych.

Stowarzyszenie Szwadron 
Niepo omice w Barwach 8 Pu ku 
U anów Ksi cia Józefa 
Poniatowskiego
ul. Krowoderska 5/2A, 31-141 Kraków
tel. 12 422 82 06
dowódca: Jan Znamiec, tel. 601 508 365
www.ulani.pl
dowodca@ulani.pl
zarzadca@ulani.pl
Rok za o enia: 2006. Stowarzyszenie jest 
zarejestrowane w Polskim Zwi zku Je dzieckim. 
Organizuje i rozwija sporty kawaleryjskie; kultywuje 
tradycje Kawalerii Polskiej; organizuje zawody, 
imprezy rekreacyjne i sportowe.

Si ownia, fitness, taniec

Studio Rekreacyjne Oskar
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 32 50, 607 704 805
www.silownia-niepolomice.pl
imakowska@o2.pl
czynne: pn-pt 9.00-12.00 i 16.00-22.00, sb 9.00-12.00
Si ownia; sauna.

Akademia Fitness i Ta ca
(przy Akademii Karate Tradycyjnego)
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepo omice

Informacje: tel. 502 027 784
www.karateniepolomice.pl
Zaj cia: BPU, Body Balls (pi ki), Step, Step&Shape, 
Stretching, Zumbatomic, Zumba, Junior Dance, 
Latino Dance, Lady Styling, taniec towarzyski, nauka 
„pierwszego ta ca”.

Studio Rekreacji Beata
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice
(budynek krytej p ywalni)
tel. 12 281 50 53, 602 351 234
www.studiorekreacji.com
studiobeata@op.pl
Fitness;  zjoterapia.

Loca Fitness & Gym
ul. Targowa 10 (Galeria Bona), I pi tro, 
32-005 Niepo omice
tel. 795 045 254
www.loca-  tness.pl
loca.  tness@gmail.com
czynne: pn-pt 8.00-22.00, sb 9.00-16.00, nd 9.00-13.00
Zaj cia z wykorzystaniem sztangi i TRX, trening 
obwodowy, wzmacanianie i streching, TBC, BPU, 
step, zumba, pilates i inne.

K pielisko, w dkarstwo

Bobrowe Rozlewisko
Sport Camp Niepo omice
32-007 Zabierzów Boche ski 570
www.bobrowe-rozlewisko.pl
K pielisko
tel. 664 126 954
lowisko@lowisko-niepolomice.pl
K pielisko strze one z piaszczyst  pla . 
Wypo yczalnia le aków, parasoli, sprz tów wodnych 
(rowerki wodne, kajaki), boisko do siatkówki, plac 
zabaw. Ponadto przy k pielisku wydzielone jest 
miejsce do zorganizowania biesiady na wie ym 
powietrzu. Dodatkowo s  tutaj dwa zarybione stawy 
dla amatorów w dkarstwa.
Na terenie o rodka s  domki letniskowe, pole 
kempingowe oraz karczma – patrz „Baza noclegowa”.

owisko
tel. 664 126 954

42

Zaj cia w Klubie Jazdy Konnej „Pod ubrem”
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lowisko-niepolomice.pl
lowisko@lowisko-niepolomice.pl
otwarte: codziennie od godz. 5.00 do 1 godziny 
przed zmierzchem; owienie nocne: 19.00-9.00 
po wcze niejszej rezerwacji i uzgodnieniu z obs ug
Obiekt sk ada si  z dwóch akwenów: stawu 
„sportowego” o powierzchni 4 ha oraz stawu 
„du ego” o powierzchni 17 ha, z którego korzystaj  
w dkarze. Wi kszy staw ma specjalne podesty 
u atwiaj ce owienie ryb. Wyst puj  tu: amur, 
jesiotr, kara , karp, kr p, leszcz, lin, oko , palia, p o , 
pstr g, ró anka, sandacz, sum, szczupak, w gorz 
i wzdr ga. 
Przy owisku dzia a sklep oferuj cy wszelkiego 
rodzaju sprz t, akcesoria i zan ty.

Szermierka

Szko a Szermierki 
Uczniowski Klub Sportowy Kazimierz
dzia a przy Szkole Podstawowej
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
tel. 501 498 059
szkolaszermierki@o2.pl
Sekcja dzieci i m odzie y. Mo liwo  prowadzenia 
treningów dla doros ych. Zaj cia odbywaj  si  
w Szkole Podstawowej w Niepo omicach, 
pn i r 18.15-19.45.

Badminton

Mi dzyszkolny Klub Sportowy 
„Spartakus”
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
prezes: Marek Burda, tel. 600 610 064
sekretarz: Robert Fra , tel. 664 347 548
www.mksspartakus.pl
Powsta  w 1995 r. Prowadzi sekcje: badmintona, 
tenisa sto owego oraz biegania.
Organizuje ca oroczn  rywalizacj  sportow  szkó  
podstawowych o miano „Najbardziej Usportowionej 
Szko y Miasta i Gminy Niepo omice”, w której 
uczestniczy ok. 1500 ch opców i dziewcz t.
Organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne 

m.in. zawody tenisa sto owego „Pingpongowy 
Zawrót G owy” w Zabierzowie Boche skim, zawody 
badmintona z okazji wi ta Niepodleg o ci, 
wojewódzkie i mi dzywojewódzkie turnieje 
badmintona, biegi z okazji Dnia Niepodleg o ci.
Zawodnicy sekcji badmintona bior  udzia  
w zgrupowaniach kadry Ma opolski i kadry Polski 
oraz w zawodach mi dzynarodowych. Maj  
na koncie indywidualne i dru ynowe medale 
mistrzostw Polski w kategorii m odzika i juniora 
m odszego.
Treningi dla dzieci i m odzie y ze szkó  
podstawowych, gimnazjalnych i rednich odbywaj  
si  w Szkole Podstawowej w Niepo omicach 
– codziennie 16.00-18.00
Patrz te : Tenis sto owy

Tenis sto owy

Mi dzyszkolny Klub Sportowy 
„Spartakus”
ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepo omice
prezes: Marek Burda, tel. 600 610 064
sekretarz: Robert Fra , tel. 664 347 548
www.mksspartakus.pl
Uczestnicy zaj  sekcji tenisa sto owego rozwijaj  
swoje umiej tno ci w trakcie turniejów 
wewn trzklubowych oraz wyjazdów na zawody.
Treningi odbywaj  si  w hali sportowej Szko y 
Podstawowej w Zabierzowie Boche skim i w Szkole 
Podstawowej w Stani tkach.
Terminy:
-Zabierzów Boche ski: pn 13.30-16.30
-Stani tki: r 14.20-16.15, cz 13.20-15.10
Patrz te : Badminton

Uczniowski Klub Sportowy TopSpin
Wola Batorska 597, 32-007 Zabierzów Boche ski
kontakt: Bogdan Kukla, tel. 690 040 608
k.bogdan@neostrada.pl
Klub powsta  w 2011 r. Realizuje nowoczesny 
program szkolenia „FUNdamenty – od marzenia 
do Mistrzostwa”; prowadzi nauk  podstaw 
i zaawansowanych elementów techniki i taktyki 
gry w tenisa sto owego; prowadzi fachowe 

i profesjonalne treningi, wspó pracuje ze szkó kami 
integralnego tenisa sto owego w ca ej Polsce, 
które realizuj  program „FUNdamenty...”; 
uczestniczy w organizacji ogólnopolskich obozów 
sportowych; organizuje oraz bierze udzia  
w zawodach. 
Zaj cia odbywaj  si  w szko ach podstawowych 
w Woli Batorskiej i Pod u.

Bieganie

Stowarzyszenie „Niepo omice 
biegaj ”
kontakt: Darek Gruszka, tel. 793 147 171
niepolomicebiegaja@gmail.com
trener: Ilya Markov, tel. 691 694 706
ilmarkov@interia.pl 
Rok za o enia: 2013. Prowadzi treningi indywidualne 
i grupowe na ró nych poziomach zaawansowania, 
marszobiegi dla pocz tkuj cych, treningi 
ogólnorozwojowe, uk ada plany treningowe. 
Mo liwo  wspó pracy zdalnej. 
Zaj cia odbywaj  si  w Niepo omicach i Krakowie. 

Trasa biegowa w puszczy
Start i meta przy parkingu przy drodze krajowej nr 75 
4,5-kilometrowa cie ka biegowa; prowadzi 
przez zachodni  cz  Puszczy Niepo omickiej, 
przez teren Nadle nictwa Niepo omice; wiedzie 
malowniczymi duktami le nymi – gruntowymi 
i t uczniowymi; po drodze znajduj  si  m.in. mogi y 
o  ar II wojny wiatowej.

Narciarstwo

Szko a Narciarska Zibi
tel. 512 441 353
www.zibisport.com.pl
zsopata@interia.pl
Nauka jazdy na nartach odbywa si  w czasie 
weekendów na stokach w: Bia ce, Spytkowicach, 
Kluszkowcach, Kasinie, Lubomierzu, Laskowej. 
Szkolenie prowadzone jest w grupach: 
przedszkolaki, dzieci i m odzie  w wieku szkolnym, 
doro li; z podzia em na grupy pod wzgl dem 
umiej tno ci. Zakres: nauka elementarnych podstaw 
jazdy na nartach (pocz tkuj cy), doskonalenie jazdy 
(zaawansowani).

ciana wspinaczkowa

Sztuczna ciana wspinaczkowa
cianka mie ci si  w hali sportowej Gimnazjum 

Spo ecznego im. Lady Sue Ryder
Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 51 88
www.gimnazjum.sueryder.pl
www.nssa.pl
Wysoko  8,5 m, szeroko  5 m. Cztery stanowiska 
wspinaczkowe, 12 dróg o ró nym stopniu trudno ci, 
dla dzieci i doros ych. 50 proc. powierzchni ciany 
jest przewieszone. 

„Niepo omice Biegaj ” – trening w Puszczy Niepo omickiej
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www.puszcza-niepolomice.pl  

Puszcza Niepo³omice zaprasza na mecze II ligi 
na odnowionym stadionie miejskim 

w Niepo³omicach przy ul. Kusociñskiego 2

Stawiamy na dzia³anie zespo³owe. Do³¹cz do nas!

email: sekretariat@puszcza-niepo³omice.pl

www.facebook.com/mkspuszcza
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Inne

Gimnazjalny Klub Sportowy 
„Grunwald”
ul. Szkolna 3, 32-005 Niepo omice (przy Gimnazjum)
tel. 12 281 11 54
kontakt: Sabina Gurgul, tel. 502 752 786; Andrzej 
Drabik, tel. 694 434 405
gks.grunwald@wp.pl
Powsta  w 2000 r. Prowadzi sekcje: siatkówki, 
koszykówki, pi ki no nej, pi ki r cznej 
oraz strzelectwa sportowego. Organizuje 
wspó zawodnictwo sportowe m odzie y 
gimnazjalnej w gminie – „Gimnazjad ”.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Wiarus”
ul. P aszowska 35/21, 32-005 Niepo omice
kontakt: Leon Pitucha, tel. 502 385 415
Powsta o w 1967 r. Prowadzi zaj cia gimnastyki 
rekreacyjnej dla kobiet, treningi i zawody strzeleckie 
(pistolet wiatrówkowy); organizuje festyny 
sportowo-rekreacyjne, wycieczki rowerowe. 
Dysponuje kadr  instruktorsk  i trenersk  w zakresie 
siatkówki i strzelania.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokó ”
ul. Ko ciuszki 18, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 17 91

Prowadzi sekcje: gimnastyki artystycznej, ta ca, 
aerobiku oraz strzeleck  dla dzieci i m odzie y.

Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepo omice
tel. 501 616 789
Tworzy materialne i  nansowe przes anki 
dla rozwoju kultury  zycznej, turystyki i sportu. 
Prowadzi Przedszkole Sportowo-Taneczne 
„Tygrysek”. Organizuje „Przedszkolad ” – rywalizacj  
sportow  przedszkolaków z gminy Niepo omice. 
Prowadzi zaj cia  tness i ta ca oraz kursy ta ca 
dla narzeczonych. Organizuje przyj cia urodzinowe 
dla dzieci.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Puszystych”
prezes: Bo ena Saran, tel. 601 074 747
Rok za o enia: 2008. Prowadzi zaj cia: aerobiku, 
aqua aerobiku, nordic walkingu; organizuje 
wycieczki piesze i rowerowe.

Niepo omickie Stowarzyszenie 
Sport-Art
Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Boche ski
kontakt: Tomasz Donatowicz, tel. 12 281 51 88
www.nssa.pl
biuro@nssa.pl
Powsta o w 2003 r. Organizuje zaj cia sta e, obozy 
sportowe, wyprawy, rejsy eglarskie, plenery 
malarskie i fotogra  czne w kraju i za granic .

Kr gle, Bilard, Bryd

Klub Kot ownia
ul. Ko ciuszki 22, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 01 44
www.hotelniepolomice.pl
recepcja@hotelniepolomice.pl
Klub z kr gielni  z dwoma torami do gry i bilardem.

Pub U Dadiego
ul. Sikorskiego 17, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 31 06; 500 372 555
www.udadiego.pl
udadiego@udadiego.pl
Mo liwo  gry w bilard.

Restauracja La Venta
ul. Boche ska 59, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 37 68
www.laventa.pl
laventa@laventa.pl
Mo liwo  gry w bilard, a w sezonie letnim 
– równie  w pi karzyki.

Klub Bryd owy
kontakt: Krzysztof Prochwicz, tel. 695 814 012
Spotkania: pi tki godz. 17.00, w sali PTG „Sokó ”, 
ul. Ko ciuszki 18, Niepo omice. 
Ch tni do gry s  proszeni o wcze niejszy kontakt 
telefoniczny.
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W poni szym zestawieniu prezentujemy 
najwa niejsze wydarzenia zaplanowane na ten 
rok. Poza wymienionymi poni ej imprezami, 
odb d  si  dziesi tki innych. Do o yli my 
wszelkich stara , aby podane informacje 
i terminy by y jak najbardziej dok adne. 
Aktualne zapowiedzi mo na znale  na o  cjalnej 
stronie internetowej www.niepolomice.eu 
oraz na plakatach.

Orszak 3 Króli
6 stycznia

Organizowany od 2013 r. Orszak 3 Króli nawi zuje 
do staropolskiej tradycji jase ek ulicznych. 
Poszczególne sceny odgrywaj  dzieci i rodzice. 
Inscenizacje s  okazj  do wspólnego kol dowania.

Bal Seniora
10 stycznia

Miejsce: Zamek Królewski, Niepo omice
W 2015 r. zorganizowano 23. edycj  tego balu. Bawi o 
si  na nim ponad pó  tysi ca osób. Seniorzy maj  do 
dyspozycji dwa parkiety, bawi  si  w Sali Akustycznej 
przy muzyce granej na ywo i w Piwnicy Gotyckiej, 
gdzie DJ dobiera najwi ksze hity.

Targi Wielkanocne
29 marca

Miejsce: Rynek, Niepo omice
Organizowane w Niedziel  Palmow . Oprócz stoisk 
z palmami oraz ozdobami, które mog  si  przyda  
do koszyczka lub do dekoracji domu na wi ta, 
organizowany jest konkurs na najpi kniejsz  palm  
wielkanocn .

III Pó maraton 
po Puszczy Niepo omickiej
26 kwietnia

Miejsce: Puszcza Niepo omicka
Organizowany od 2013 r. Do pokonania jest dystans 
21,097 km. W 2014 r. wystartowa o niemal 700 osób. 
W tym samym dniu organizowany jest Bieg Le ników 
na 10 km.

Wystawa kwiatowa
1-3 maja

Miejsce: Zamek Królewski, Niepo omice
Organizowana co roku na dziedzi cu zamkowym. 
Przyci ga ogrodników specjalistów i amatorów. 
Mo na si  tutaj zaopatrzy  si  w ziemi  do kwiatów, 
sadzonki, ro liny, elementy dekoracyjne do ogrodu 
i na balkon.

XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów
25-26 kwietnia

Miejsce: Zamek Królewski, Niepo omice
Bierze w nim udzia  kilkadziesi t chórów z kraju 
i zagranicy. Rywalizacja odbywa si  w podziale 
na kategorie zespo ów dzia aj cych przy gimnazjach, 
szko ach rednich, szko ach muzycznych i wy szych 
uczelniach, a tak e przy para  ach, stowarzyszeniach 
oraz samorz dowych instytucjach kultury.

Dni Niepo omic
22-24 maja

Zespo y i organizacje dzia aj ce na terenie gminy 
maj  mo liwo  pokazania czego dokona y przez 
ca y rok. Organizowane s  koncerty, wyst py, 
zawody, pokazy i wystawy. To tak e koncerty gwiazd 
polskiej sceny muzycznej. W tym roku wyst pi Enej. 
Podczas imprezy prowadzona jest sprzeda  cegie ek, 
które bior  udzia  w losowaniu cennych nagród, w 
tym samochodu osobowego.

Ma opolski Wy cig Górski
13 czerwca

Start: Rynek, Niepo omice
Wy cig zaliczany do mi dzynarodowej klasy  kacji 
UCI individual rankings, organizoway 
przez Ma opolski Zwi zek Kolarski, we wspó pracy z 
poszczególnymi gminami województwa, w tym 
z gmin  Niepo omice. Wy cig ma klas  ME 2.2 
i zgodnie z przepisami Mi dzynarodowej Unii 
Kolarskiej jest otwarty dla polskich i zagranicznych 
ekip kontynentalnych, narodowych i regionalnych. 

Bieg „W pogoni za ubrem”
28 czerwca

Miejsce: centrum miasta, Puszcza Niepo omicka
Trasa biegu g ównego wynosi 15 km. Mo na 
wystartowa  tak e w marszobiegu na 8 km. W 2014 r. 
wzi o w nim udzia  ok. 900 biegaczy – w wi kszo ci 
s  to przyjezdni, ale nie brakuje te  niepo omiczan.
www.wpogonizazubrem.pl
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Zeskanuj kod, aby przej  do kalendarza bie cych wydarze  
w gminie Niepo omice
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redniowieczne Niepo omice
14-16 sierpnia

Sceny z ycia redniowiecznych Niepo omic: 
przedstawienie na Rynku, turniej na zamku, bitwa 
na b oniach, obóz rycerski w wykonaniu grup 
skupionych w Chor gwi Konrada VII Bia ego. 

Rodzinny Rajd Rowerowy
Sierpie

Miejsce: Puszcza Niepo omicka
Rodzinne Rajdy Rowerowe to inicjatywa 
Ma opolskiego Zwi zku Kolarskiego. To doskona y 
sposób na rodzinne, aktywne, sp dzenie wolnego 
czasu. W 2014 r. w akcj  w czy o si  Nadle nictwo 
Niepo omice, które udost pni o wewn trzne, 
asfaltowe drogi le ne oraz obiekt edukacyjno-
rekreacyjny przy Le niczówce Sitowiec. 

II Do ynki Gminne
23 sierpnia

Miejsce: Zabierzów Boche ski
Tradycja organizowania gminnych do ynek zosta a 
reaktywowana w 2014 r. Imprez  zorganizowano 
wówczas w Zagórzu. W tym roku gospodarzem 
b dzie so ectwo Zabierzów Boche ski.

Grill u Burmistrza
29 sierpnia

Miejsce: Park Miejski
Pierwsza edycja imprezy odby a si  w 2014 r. 

Liczny udzia  mieszka ców i pochlebne opinie 
zadecydowa y o jej kontynuowaniu. W programie 
m.in. warsztaty kulinarne i konkurs o „Patelni  
Burmistrza”.

wi to organizacji pozarz dowych
13 wrze nia

wi to jest okazj  dla fundacji i stowarzysze  
dzia aj cych w gminie Niepo omice do pochwalenia 
si  swoimi osi gni ciami i zaproszenia mieszka ców 
do wspó pracy. Przez ca y dzie  odbywaj  si  
pokazy, koncerty i atrakcje dla dzieci.

Otwarte Spotkania Wargamingowe 
Pola Chwa y
25-27 wrze nia

Impreza gromadzi kilkuset entuzjastów rekonstrukcji 
historycznej. Mo na zobaczy  obozy z ró nych 
epok, inscenizacje bitewne z pirotechnik , de  lad  
i Okazywanie Wojska Wszelakiego – przedstawienie 
publiczno ci ka dej z grup. W zamku spotykaj  
si  entuzja ci gier historycznych: bitewnych 
(wargaming), planszowych, karcianych i fabularnych; 
odbywaj  si  zawody modelarskie, wyk ady z historii 
wojskowo ci, pokazy ta ców dworskich itp.
www.polachwaly.pl

Koncert na Trakcie
5-6 wrze nia (termin wst pny)

Miejsce: Trakt w. Wojciecha, Stani tki
Pierwsze w historii Stani tek plenerowe wydarzenie 
kulturalne na Trakcie w. Wojciecha odby o si  
w 2014 r. Impreza ma podkre li  wyj tkowy 
charakter tego miejsca oraz integrowa  
mieszka ców. 

Narodowe wi to Niepodleg o ci
11 listopada

Miejsce: ko ció  para  alny, pomnik w Parku Miejskim
Po mszy w. w intencji Ojczyzny w ko ciele 
para  alnym pochód sformowany przez poczty 
sztandarowe instytucji i organizacji przechodzi 
przez Rynek. Przy pomniku w Parku Miejskim 
delegacje sk adaj  wi zanki kwiatów, piewaj  hymn 
narodowy oraz pie ni patriotyczne.

Bal Andrzejkowy
28 listopada

Miejsce: Zamek Królewski, Niepo omice
Organizowany od 2010 r. w zamkowych piwnicach. 
To druga, obok Balu Seniora, impreza taneczna 
skierowana g ównie do osób starszych, ale nie tylko. 
W nawi zaniu do tradycji nie mo e zabrakn  lania 
wosku, eby odgadn  przysz o .

Spotkanie z Miko ajem
6 grudnia

Miejsce: Zamek Królewski, Niepo omice
Co roku burmistrz Niepo omic zaprasza wszystkie 
dzieci na spotkanie z Miko ajem. Przybywa on 
na dziedziniec zamku, by wr czy  ka demu paczk .

Spotkania przy Czakramie
Impreza cykliczna

Miejsce: Zamek Królewski, Piwnica Gotycka
Cykliczne spotkania, organizowane co miesi c, od 
2009 r. Gospodarze, Agnieszka Rösnerówna i Edward 
Zawili ski zapraszaj  znanych piosenkarzy, artystów 
kabaretowych. Wst p wolny.

47
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Poradnia chirurgii ogólnej tel. 12 350 26 15

lek. med. Bogus aw Pilch

Poradnia urazowo-ortopedyczna tel. 12 350 26 15

dr n. med. Renata Komisarska
dr n. med. Dariusz Sienkiewicz
lek. med. Mateusz Job

Poradnia urologiczna tel. 12 350 26 11

lek. med. Jaros aw Dyczkowski

Poradnia okulistyczna tel. 12 350 26 00 (rej.)

lek. med. Zo  a Zasada

Pracownia USG tel. 12 350 26 09

lek. med. Bogna St pie
lek. med. Edward Kowalski
lek. med. Mateusz Job
lek. med. Monika Nardzewska-Szczepanik
lek. med. Tomasz Zi tarski

wykonywane s  USG: ginekologiczne, po o nicze, po o nicze + przep ywy, 
szyi, tarczycy, w z ów ch onnych, piersi, jamy brzusznej i przestrzeni 
zaotrzewnowej, uk adu moczowego, stawów biodrowych u niemowl t, 
tkanek mi kkich, prostaty, j der, kolan, ko czyn dolnych (Doppler), 
USG TRUS

Pracownia RTG tel. 12 350 26 19

lek. med. Zygmunt Sterecki
technicy RTG: El bieta Pilch, Teresa Tomasik

Gabinet  zjoterapii
codz. 7.00-19.35

tel. 12 350 26 17

Laboratorium
codz. 7.00-19.00

tel. 12 350 26 01

kierownik: Bo ena Soko owska
technicy analityki medycznej: Helena Anto czyk, Kazimiera Wid a, Barbara 
Urba czyk

Gabinet zabiegowy
codz. 8.00-18.00

tel. 12 350 26 07

Przychodnia w Podgrabiu
ul. Sportowa 1, 
32-005 Niepo omice
rejestracja, tel. 12 281 13 17

Lekarz pierwszego kontaktu

lek. med. Ewa ledziowska

Przychodnia w Pod u
32-003 Pod e 467
rejestracja: tel. 12 281 89 99
I pi tro: tel. 12 350 26 20
parter: tel. 12 350 26 21

Lekarze pierwszego kontaktu

lek. med. Zbigniew Hauser
lek. med. Ewa ledziowska
lek. med. Krzysztof Karolczyk
lek. med. Beata Pilch – pediatra

Piel gniarki rodowiskowe

Halina Flak (prze o ona), Halina Drozd

Pogotowie ratunkowe

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Korczaka 1, 32-005 Niepo omice
tel. alarmowy 999; tel. 12 281 19 99

Dy ury nocne

Dy ur nocny od poniedzia ku do pi tku 18.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i wi ta 
przez ca  dob  pe ni OPC sp. z o.o.
ul. Pi kna 4, 32-005 Niepo omice; tel. 12 357 52 39

Przychodnie

Niepo omickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 
Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Niepo omicach
ul. Korczaka 1, 32-005 Niepo omice
prezes/dyrektor: tel. 12 281 36 56, faks 12 281 26 61
ncm.niepolomice@ceti.pl

Przychodnia Rejonowa 
w Niepo omicach

ul. Korczaka 1, 
32-005 Niepo omice
rejestracja: tel. 12 281 10 05, 
12 350 26 00

Lekarze pierwszego kontaktu
lek. med. Wojciech Duda
lek. med. Janusz Socha
lek. med. Maciej K usek
lek. med. Magdalena Duraczy ska
lek. med. Adam Czubak – pediatra
Starsza po o na rodowiskowo-rodzinna
Maria G uszek (po o na dyplomowana) rejestracja, tel. 12 281 10 05 

w. 215, 12 350 26 07, 509 649 640, 
12 281 62 77

wiadczy bezp atne us ugi w ramach kontraktu NFZ – po z o eniu deklaracji 
wyboru po o nej; w ramach jej kompetencji s  nast puj ce wiadczenia:
- przygotowanie do ycia w rodzinie, metody planowania rodziny,
- opieka i przygotowanie kobiety w ci y do porodu i po ogu,
- przygotowanie kobiety w ci y do karmienia naturalnego,
- opieka nad kobiet  i noworodkiem po porodzie (do 6 wizyt, co najmniej 4),
- poradnictwo laktacyjne,
- opieka w chorobach i po zabiegach ginekologicznych,
- wystawianie za wiadcze  do becikowego.
Lekarze specjali ci
Poradnia ginekologiczna tel. 12 350 26 11
lek. med. Andrzej Sikora
Poradnia dermatologiczna tel. 12 350 26 10
lek. med. Anna Krupska- liwiak
Poradnia otolaryngologiczna tel. 12 350 26 10
lek. med. Sebastian Grajec
Poradnia alergologiczna tel. 12 350 26 00 (rej.)
dr n. med. Teresa Kotlinowska

Poradnia rehabilitacyjna tel. 12 350 26 00 (rej.)

lek. med. Krystyna Wis ocka
dr n. med. Renata Komisarska
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Po o na rodowiskowo-rodzinna

Barbara Szwed (po o na licencjonowana) rejestracja, tel. 12 281 89 99 
w. 205, 12 350 26 25, 604 232 499

wiadczy bezp atne us ugi w ramach kontraktu NFZ – po z o eniu deklaracji 
wyboru po o nej; opis kompetencji – patrz w cz ci po wi conej Przychodni 
w Niepo omicach

Lekarze specjali ci

Poradnia Rehabilitacyjna  tel. 12 350 26 21 – rejestracja 
parter

lek. med. Beata Górak

Poradnia ginekologiczna tel. 12 350 26 25

lek. med. Marek Kasperski 
lek. med. Andrzej Sikora

Gabinet  zjoterapii
codz. 7.00-19.00

tel. 12 350 26 26, 12 281 95 50

Przychodnia w Stani tkach Stani tki 315, 32-005 
Niepo omice
tel. 12 281 80 57, 12 350 26 38

Lekarz pierwszego kontaktu

lek. med. Jacek Wyjatek

Przychodnia w Zabierzowie 
Boche skim

32-007 Zabierzów Boche ski 468
tel. 12 281 68 36, 12 350 26 30

Lekarze pierwszego kontaktu

dr n. med. Stanis aw liwi ski
lek. med. Maria Bogucka – pediatra
lek. med. Magdalena Duraczy ska
lek. med. Maciej K usek

Piel gniarki rodowiskowe

Alina Dro d , Danuta Szyd owska

Starsza po o ona rodowiskowo-rodzinna

Krystyna Biernat (po o na 
dyplomowana)

rejestracja, tel. 12 281 68 36, 
12 350 26 30, 606 742 549, 
12 281 60 17

Barbara W s (magister po o nictwa) rejestracja, tel. 12 281 68 36, 
12 350 26 30, 696 007 828, 
12 281 60 17

wiadcz  bezp atne us ugi w ramach kontraktu NFZ – po z o eniu deklaracji 
wyboru po o nej; opis kompetencji – patrz w cz ci po wi conej Przychodni 
w Niepo omicach

Gabinet  zjoterapii
pn, r, pt 8.00-15.35, wt, cz 10.25-18.00

tel. 12 281 67 16, 12 350 26 35

Aktualne informacje na temat dy urów lekarzy w Niepo omickim Centrum 
Medycznym s  dost pne na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Zeskanuj kod, aby przej  na stron  internetow  
z informacjami o s u bie zdrowia. W cz ci 
po wi conej poszczególnym przychodniom mo na 
znale  pe ne harmonogramy dy urów lekarskich.

Niepo omickie Centrum Pro  laktyczno-Lecznicze 
ul. Batorego 41C, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 37 64; faks 12 281 16 05
www.ncpl.pl
poczta@ncpl.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla doros ych oraz dla dzieci i m odzie y
Poradnia Neurologiczna dla dzieci i m odzie y
Pracownia EEG
Pracownia EEGBiofeedback
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Paliatywna
Hospicjum domowe dla dzieci
Hospicjum domowe dla doros ych
Zespó  d ugoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie

Niepo omickie Centrum Pro  laktyczno-Lecznicze – Filia
ul. Pi kna 4, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 22 60

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Gabinet Lekarza Rodzinnego, Internista, Pediatra

Piel gniarka rodzinna (POZ)
Pracownia radiologii: RTG ogólnodiagnostyczny i stomatologiczny
Badania laboratoryjne

pobieranie materia u do bada  od poniedzia ku do pi tku

Niepo omickie Centrum Pro  laktyczno-Lecznicze 
– Filia w kowicach
tel. 12 284 00 60

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Neurologiczna
Dzienny Oddzia  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
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wiadczymy us ugi zdrowotne w zakresie:
- Podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pediatrii,
   opieki ca odobowej oraz transportu sanitarnego
- Rehabilitacji (Gabinety  zjoterapii 
   oraz Poradnie Rehabilitacji)
- Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
  (chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna,   
  ginekologia i urologia w ramach kontraktu z NFZ 
  oraz us ugi komercyjne w zakresie otolaryngologii, 
  okulistyki, dermatologii i alergologii)

Dysponujemy:
- Pracowni  radiologiczn  (RTG cyfrowe)
- Pracowni  analityczn  (laboratorium)
- Pracowni  ultrasonogra  czn  (USG)

NIEPO OMICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Niepo omicach

Przychodnie Rejonowe:
ul. Korczaka 1, 32-005 Niepo omice

tel. 12 281 10 05; 12 350 26 00
ul. Sportowa 1, 32-005 Niepo omice (Podgrabie)

tel. 12 281 13 17
ul. Kortowa 467, 32-003 Pod e

tel. 12 281 89 99
I pi tro tel. 12 250 26 20; parter tel. 12 350 26 21

Stani tki 315, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 57; 12 350 26 38

Zabierzów Boche ski 468, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 68 36; 12 350 26 30

info_2015_makieta OK_IHG.indd   50 2015-02-16   14:04:20



ZD
RO

W
IE I U

RO
D

A

51

Dzienny Oddzia  Leczenia Nerwic
Dzienny Oddzia  Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

NZOZ ESTER-MED Sp.z o.o.
ul. Fabryczna 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 34 69, 605 416 960
www.estermed.pl
estermed@gmail.com

Lekarz medycyny pracy / internista – pn 10.00-
13.00, wt, pt 7.30-13.00

Psycholog transportu – wt od 8.00; termin 
ustalany telefonicznie; mo liwo  umówienia 
innego terminu

Punkt pobierania krwi – wt, pt 8.30-11.00
EKG – pn 10.00-13.00, wt, pt 8.30-12.00
Spirometria – pn 10.00-13.00, wt, pt 8.30-12.00

Kobamed. Specjalistyczne Gabinety 
Lekarskie
pl. Zwyci stwa 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 442 00 20, 798 554 494, faks 12 442 00 21
www.kobamed.pl
biuro@kobamed.pl
pn-pt 9.00-19.30, sb 9.00-15.00

Konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie:
- chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej,
- chorób wewn trznych,
- endokrynologii,
- gastroenterologii,
- ginekologii i po o nictwa,

- kardiologii (nadci nienie, choroba niedokrwienna),
- medycyny estetycznej (botox, wype niacze),
- psychiatrii i psychologii,
- seksuologii i urologii,
- diabetologii,
- dermatologii (choroby skóry),
- pediatrii (choroby dzieci)
- ortopedii i traumatologii;
- anestezjologii;
- rehabilitacji i  zjoterapii.

Pe ny zakres bada  laboratoryjnych
USG – pe ny zakres bada  obrazowych
Biopsje i zabiegi w znieczuleniu miejscowym

Przychodnia VitalMed.
Prywatne gabinety lekarskie
32-005 Niepo omice ul. Boche ska 28A 
(obok przychodni rejonowej)
tel. 12 357 39 34
www.zdroweceny.pl (zak adka lekarze)
vitalmed@zdroweceny.pl
czynne: pn-pt 9.00-20.00

Poradnia Zdrowia Rodziny Life
pl. Zwyci stwa 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 14 21, 501 191 112, faks 12 281 05 70
Oferuje: poród si ami natury, cesarskie ci cie, 
operacje ginekologiczne, chirurgia jednego dnia 
(laparoskopie i histeroskopie operacyjne 
i diagnostyczne).

Centrum Pro  laktyczno-
-Rehabilitacyjne Fizjopunkt
ul. 3 Maja 7A, 32-005 Niepo omice
tel. 510 045 057
www.  zjopunkt.eu
Us ugi w zakresie:
- kinezyterapia,
-  zykoterapia,
- masa ,
- kinesiotaping,
- rehabilitacja pediatryczna,
- terapia nietrzymania moczu,
- wk adki ortopedyczne,
- Klub Seniora.
- Konsultacje specjalistów: ortopeda, pediatra.

Centrum Stomatologii Swedent 
Micha  Ko ski
pl. Kazimierza Wielkiego 11, 32-005 Niepo omice
tel. 690 904 902
www.swedent.pl
- Implanty 
- Leczenie kana owe z u yciem mikroskopu
- Pe en zakres chirurgii 
- Protetyka (korony, mosty, licówki)
- Stomatologia zachowawcza
- Stomatologia dzieci ca
- Pro  laktyka – higienizacja
- Nowoczesny rentgen cyfrowy
- Ortodoncja
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Euromed
ul. Ko ciuszki 28A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 250 07 87
czynne: pn-pt 7.00-18.00
Badania: laboratoryjne, diagnostyczne Holter EKG 
i Holter RR, USG, EKG spoczynkowe; dost p do 
specjalistów z ró nych dziedzin.

Poradnia Dietetyczna 
mgr Magdalena W grzyn
ul. Batorego 41C, ul. Boche ska 28a
32-005 Niepo omice
tel. 696 372 702
www.wegrzyn.dobrydietetyk.pl
m.wegrzyn@dobrydietetyk.pl

Salony optyczne

Chrobot Optical
ul. Parkowa 16, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 21 21
www.chrobotoptical.pl
biuro@chrobotoptical.pl

Optikos. wiat Okularów
ul. Rynek 9, 32-005 Niepo omice
tel. 504 140 205

Apteki

Apteka Zdrowe Ceny
ul. Rynek 15, 32-005 Niepo omice

tel. 12 281 19 63
www.zdroweceny.pl
niepolomice@zdroweceny.pl
czynna: pn-sb 8.00-21.00, nd 10.00-21.00

ul. Boche ska 28A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 12 41
www.zdroweceny.pl
niepolomiceb@zdroweceny.pl
czynna: pn-pt 7.30-22.00, sb 8.00-22.00, nd 11.00-22.00

Apteka Flos
ul. Boche ska 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 03
czynna: pn-nd 7.30-22.00

Apteka Pod Figurk
ul. Boche ska 15, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 37
czynna: pn-pt 7.00-21.00, sb 8.00-15.00

Apteka Niebieska
ul. Batorego 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 08 10
czynna: pn-pt 8.00-19.00, sb 8.00-14.00

Apteka Salamandra Królewska
ul. Grunwaldzka 9, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 17
czynna: pn-pt 7.00-20.30, sb 8.00-20.00, nd 9.00-15.00

Apteka – mgr farm. Dorota Herbut
32-003 Pod e 605
tel. 12 281 89 93
czynna: pn-pt 8.00-18.00, sb 8.00-13.00

Apteka Prywatna EMA
32-005 Stani tki 488
tel. 12 281 88 01
czynna: pn-pt 8.00-18.00, sb 8.00-13.00

Salus s.c. Apteka
M. Migacz i T. Nalezi ska
32-007 Zabierzów Boche ski 361
tel. 12 251 34 36
czynna: pn-pt 8.00-19.00, sb 9.00-14.00
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Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Angelium – Strefa Relaksu
Zamek Królewski w Niepo omicach
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 786 878 800; 12 261 98 00 (recepcja hotelu)
www.zamekkrolewski.com.pl/angelium-strefa-
relaksu
angelium@onet.eu
Zabiegi na cia o, twarz, masa e, sauna, opalanie 
natryskowe, kosmetyka.

Salon Fryzjerski
ul. Rynek 1, 32-005 Niepo omice
tel. 501 787 222
Fryzjer damsko-m ski.

Viollet Studio
Rynek 11, 32-005 Niepo omice
tel. 883 070 733
www.viollet-studio.pl
Stylizacja paznokci; makija ; przed u anie rz s; 
opalanie natryskowe; medycyna estetyczna.

Studio Fryzur
Monika Besala
Rynek 11, 32-005 Niepo omice
tel. 607 170 610
Strzy enie damskie, m skie i dzieci ce; stylizacja 
fryzur, koloryzacja.

Studio Urody
Magdalena Szura
ul. Rynek 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 13 02
www.studio-urody.net
Us ugi fryzjerskie; gabinet kosmetyczny; solarium.

Zak ad Fryzjerski. Krysiak Irena
ul. Rynek 20, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 16 93
Fryzjer damsko-m ski.

Glamour Studio Pi kna
ul. Pi kna 1A, 32-005 Niepo omice
tel. 882 153 544
Us ugi w zakresie upi kszania i piel gnacji d oni, 
stóp oraz cia a. Solarium ergoline 600 turbo power 
oraz opalanie natryskowe.

Dominika. Salon Fryzjerski
ul. Boche ska 18, 32-005 Niepo omice
tel. 12 288 92 98
Fryzjer damsko-m ski; solarium.

Strefa relaksu
Gabinet Odnowy Biologicznej 
ul. Korczaka 5, 32-005 Niepo omice
(budynek krytej p ywalni)
tel. 504 710 880
www.strefarelaksu.pl
strefa@strefarelaksu.pl
Solarium; odchudzanie; zabiegi na cia o i twarz, 
d onie i stopy; masa e.

Zak ad Fryzjersko-Kosmetyczny
Nowak Marta
ul. Jagiello ska 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 15 96
Fryzjer damsko-m ski, kosmetyka, solarium.

Fryzjer Mariz
ul. 3 Maja 1, I p., 32-005 Niepo omice
tel. 506 541 352

Salon Fryzjerski Victoria
ul. 3 Maja 3/3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 01 83
Fryzjer damsko-m ski.

Studio Stylu i Urody. 
Natalia Marsza ek
ul. 3 Maja 13, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 36 61
Fryzjer damsko-m ski; kosmetyka.

Studio Urody
Anna Taborska
pl. Kazimierza Wielkiego 11, 32-005 Niepo omice
tel. 506 100 123
www.annataborska.pl
studio@annataborska.pl
Zabiegi: makija u permanentnego, depilacji 
laserowej, li  ingu, fotoodm adzania, zamykania 
naczynek, usuwania przebarwie , medycyny 
estetycznej. Us ugi z zakresu kosmetyki, manicure, 
pedicure, tipsy.

Studio Urody Eunice
ul. Ko ciuszki 28A, 32-005 Niepo omice
tel. 881 056 026
www.studioeunice.pl
Fryzjerstwo, kosmetyka, masa e.

Orchidea
Gabinet Estetyki Cia a
ul. Solskiego 10, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 17 64
hannamikosz@gmail.com
Us ugi fryzjerskie i kosmetyczne; zabiegi 
upi kszaj ce i piel gnacyjne; stylizacja paznokci.

Salon & Spa
ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepo omice
tel. 12 279 89 11
www.hotelnovum.pl
spa@hotelnovum.pl
Programy regeneracji, odm adzania, relaksacji 
oraz estetyki twarzy i cia a.

Salon Fryzjerski Damsko-M ski
Katarzyna Janik
ul. Kolejowa 3, 32-005 Niepo omice
tel. 514 059 606

Salon Fryzjerski
Krysiak Irena
ul. Targowa 1B, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 32 05
Fryzjer damsko-m ski, kosmetyka.

U Ma gosi. Fryzjerstwo, Solarium, 
Kosmetyka. Ma gorzata Królik
ul. Targowa 1C, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 32 00, 787 765 478
www.fryzjerstwoumalgosi.pl

Afrodit. Kosmetyka & Solarium
ul. Krakowska 39, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 25 08

Zak ad Fryzjerski
Ewa O owska
ul. Krakowska 39, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 25 08
Strzy enie damsko-m skie, koloryzacja, stylizacja 
fryzur.

Salon Fryzur Laya
Katarzyna Ksi ek
ul. Wielicka 178A, 32-003 Pod e
tel. 12 281 88 79
Fryzjer damsko-m ski.

Zak ad Fryzjerski
Grochot Ma gorzata
32-003 Pod e 329
tel. 508 384 436
Fryzjer damsko-m ski.

Salon Fryzjerski. Agnieszka Kapusta
32-003 Pod e 496
tel. 12 281 95 20
Fryzjer damsko-m ski.

Fryzjernia
32-003 Pod e 597
tel. 668 545 561
www.twojafryzjernia.pl
kontakt@twojafryzjernia.pl

Euforia. Galeria Urody
32-003 Pod e 113 (budynek Lewiatan)
tel. 12 281 80 49, 696 009 263 (fryzjer), 601 510 561 
(paznokcie), 531 039 469 (instruktor  tness)
www.galeriaeuro  a.pl
Fryzjer, kosmetyka, solarium,  tness VacuFit, masa , 
makija , paznokcie.

Zak ad Fryzjerski
Urszula Radwa ska-Kwit
S omiróg 41, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 89 11

Zak ad Fryzjerski Marta
Marta Starosta
Wola Batorska 754, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 509 944 835

Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny
32-007 Zabierzów Boche ski 53
tel. 797 405 667

Salon Fryzjerski. Agata Nowak
Zakrzowiec 126, 32-003 Pod e
tel. 506 753 099
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Gmina Niepo omice jest znana z aktywno ci 
mieszka ców, którzy dzia aj  w dziesi tkach 
stowarzysze  edukacyjnych, kulturalnych 
czy sportowych. Informacje na ich temat 
zamieszczone s  w odpowiednich dzia ach. 
W tej cz ci znajduj  si  informacje na temat 
instytucji i placówek zajmuj cych si  g ównie 
pomoc  spo eczn , ale te  inn  dzia alno ci .

O rodki pomocy

Miejsko-Gminny O rodek Pomocy 
Spo ecznej
ul. Pi kna 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 11 72, tel./faks 12 281 12 59
www.niepolomicenaszops.pl
mgops@niepolomice.com
G ówne zadania: przyznawanie i wyp acanie pomocy 
 nansowej (zasi ki sta e, celowe, okresowe, na zakup 
ywno ci); pomoc ywno ciowa; praca socjalna; 

poradnictwo; wyp acanie zasi ków rodzinnych 
oraz piel gnacyjnych, wiadcze  piel gnacyjnych, 
zaliczki alimentacyjnej.
czynny: pn-pt 7.00-15.00

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy 
dla osób dotkni tych przemoc  
w rodzinie
Dzia a przy MGOPS, ul. Pi kna 1, 32-005 Niepo omice
Ka da osoba mo e skorzysta  z bezp atnej 
i anonimowej pomocy specjalistów. Wskazana jest 
wcze niejsza rejestracja telefoniczna
wt 15.30-17.30 – prawnik, tel. 12 281 11 72
cz 15.00-17.30 – psycholog, tel. 728 261 737
cz 17.30-19.30 – grupa wsparcia
Wi cej informacji mo na uzyska  w MGOPS 
b d  telefonicznie: 12 281 11 72 w godz. 7.00-15.00.

Placówki

rodowiskowy Dom Samopomocy 
„Damy Rad ”
ul. Targowa 5, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 284 80 55
www.sdsniepolomice.pl
biuro@sdsniepolomice.pl
Dom pobytu dziennego dla osób niepe nosprawnych; 
pracownie: plastyczna, stolarska, kulinarna, 
komputerowa, gospodarstwa domowego, 
aktywnego rozwoju.
czynny: pn-pt 8.00-16.00

Dom dla Niewidomych M czyzn 
im. Matki El biety Czackiej
ul. Zabierzowska 24, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 37 01

Dom Opieki „Zapiecek”
32-007 Zabierzów Boche ski 470
tel. 513 361 026, 519 185 677
www.zapiecek.biz
kontakt@zapiecek.org
Kompleksowa, ca odobowa opieka piel gniarska 

nad osobami starszymi, niepe nosprawnymi 
i wymagaj cymi piel gnacji. Terapia zaj ciowa, 
rehabilitacja i masa e lecznicze.

Dom Matki Bo ej askawej 
Dom Rodzinny z Osobami 
Niepe nosprawnymi
ul. Trudna 22, 32-005 Niepo omice
tel. 514 328 213, 514 498 053
www.betel-charity.org
niepolomice@betel-charity.org
Dzia a od 2006 r. Prowadzony przez Wspólnot  Betel.

Ostoja. Centrum dla Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane
Wola Batorska 906, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 01 68
www.fundacja-sm.org
biuro@fundacja-sm.org
Pobyty rehabilitacyjne na okres 3-6 tygodni. W ich 
trakcie prowadzone s : zabiegi usprawniaj ce; 
psychoterapia indywidualna i grupowa; warsztaty 
terapii zaj ciowej; grupa wsparcia; nauka podstaw 
rehabilitacji i piel gnacji.

„Przysta ”. Placówka Wsparcia 
Dziennego dla Dzieci
ul. Partyzantów 22, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 33 75
Zapewnia pomoc dzieciom i rodzicom w formie 
wsparcia dziennego. Organizuje zaj cia 
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne 
i kompensacyjne. Prowadzi zaj cia ogólnorozwojowe 
i j zykowe oraz kó ka zainteresowa .

Placówka Wsparcia Dziennego 
„Pliszka”
ul. Pi kna 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 22 00
Prowadzona przez Stowarzyszenie „ yczliwa D o ”

Profilaktyka

Miejsko-Gminna Komisja 
Rozwi zywania Problemów 
Alkoholowych
Pe nomocnik burmistrza ds. pro  laktyki 
i rozwi zywania problemów alkoholowych 
i przeciwdzia ania narkomanii
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 22 55
http://parpa.ovh.org
gkrpa@interia.eu

Pe nomocnik: pn 8.00-17.00, wt-cz 8.00-16.00, 
pt 8.00-15.00

Punkt konsultacyjny dla o  ar przemocy: 
r 16.00-20.00

Punkt konsultacyjny dla osób uzale nionych 
i ich rodzin: cz 15.00-19.00

Klub Abstynenta „Niepo omni”
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice (pokój 106)
tel. 12 281 24 26
www.klub.niepolomice.eu

klub@niepolomice.eu
otwarty: pn-pt 16.00-20.00
zaj cia terapeutyczne: wt, r 16.00-20.00
telefoniczny dy ur terapeuty: cz 16.00-20.00
Klub organizuje turnieje bryd a i szachów, wycieczki, 
spotkania integracyjne, imprezy sportowe.

Grupa AA „Bronis aw”
Dom w. Karola obok ko cio a pw. 10 Tysi cy 
M czenników w Niepo omicach
spotkania: sb 18.00

Porady prawne

Bezp atne konsultacje prawne
prowadzone przez Stowarzyszenie „M odzi 
dla Niepo omic” we wspó pracy z Urz dem Miasta 
i Gminy w Niepo omicach
du ury w 1. i 3. sobot  miesi ca w godz. 12.00-14.00
w Niepo omickim Domu Kultury, Rynek 20
Bezp atna pomoc prawna z zakresu: prawa 
cywilnego, prawa karnego i wykrocze , prawa 
rodzinnego i opieku czego, kwestii spadkowych, 
problemów mieszkaniowych.
Informacje: Micha  Hebda, tel. 880 533 498
www.mlodzidlaniepolomic.pl
biuro@mlodzidlaniepolomic.pl

Organizacje

Lokalna Grupa Dzia ania
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Królewskiej Puszczy”
pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepo omice
biuro, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 250 94 56, faks 12 250 94 00
www.lgd-krolewska-puszcza.pl
biuro.lgd@niepolomice.com
G ówne cele: pozyskiwanie funduszy unijnych; 
wykorzystanie mo liwo ci rozwojowych gmin 
Niepo omice i K aj; poprawa atrakcyjno ci tych 
okolic jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Spo ecznych „Super Omnia Veritas”
ul. Batorego 50B, 32-005 Niepo omice
prezes: Marek Burda, tel. 600 610 064
mburda5@wp.pl
Zarejestrowane w 2011 r. Wspomaga rozwój 
spo eczno ci lokalnej, pobudza aktywno  
spo eczn ; propaguje warto ci i postawy religijne 
oraz patriotyczne, dzia a na rzecz umocnienia 
demokracji, praworz dno ci i wolno ci 
obywatelskich, roli rodziny jako podstawowej 
komórki spo ecznej.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació  
Dzieci Niepe nosprawnych „Dzieci ce 
Marzenia”
ul. Targowa 3J, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 36 90, 609 564 878, 601 822 911
www.dzieciece.marzenia.w.interia.pl
dzieciece.marzenia@interia.pl
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Powsta o w 2000 r. Organizacja po ytku publicznego. 
Prowadzi zaj cia rehabilitacyjne i usprawniaj ce 
(hipoterapia, rehabilitacja i masa e); organizuje 
i bierze udzia  w szkoleniach i kursach rehabilitacji, 
organizuje spotkania, wycieczki, obozy, konkursy, 
gry i zabawy, zawody sportowe: hippiczne 
i p ywackie; podejmuje inicjatywy maj ce na celu 
integracj  osób niepe nosprawnych ze zdrowymi.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació  
Osób z Rozszczepem Kr gos upa 
i G bok  lub Sprz on  
Niepe nosprawno ci  „B d my 
Razem”
ul. Ko ciuszki 16, 32-005 Niepo omice
prezes Ma gorzata Maciejek, tel. 501 394 679
badzmyrazem@org.pl
Zarejestrowane w 2012 r. Organizacja po ytku 
publicznego. Pomaga osobom z rozszczepem 
kr gos upa, g bok  lub sprz on  
niepe nosprawno ci . Udziela wsparcia 
psychologicznego, pedagogicznego 
i logopedycznego. Organizuje turnusy 
rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, pomaga 
w zakupie sprz tu ortopedycznego i likwidowaniu 
barier architektonicznych. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Rodzin „Nadzieja”
ul. Partyzantów 22, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 33 75
stow.nadzieja@interia.pl
Powsta o w 2009 r. Zajmuje si  popraw  
warunków ycia dzieci, m odzie y i ich rodzin, 
szczególnie w trudnej sytuacji yciowej oraz osób 
niepe nosprawnych; tworzy mo liwo ci ich rozwoju 
emocjonalnego, intelektualnego i  zycznego.

Stowarzyszenie Rodziny 
B ogos awionego Adolfa Kolpinga
ul. Pi kna 2, 32-005 Niepo omice
kontakt: Alicja Grandys (przewodnicz ca), 
tel. 606 194 468; El bieta Górka, tel. 604 087 846
grandys@wp.pl
Powsta o w 1994 r. Organizacja po ytku publicznego. 

G ównym celem dzia alno ci jest przygotowywanie 
ywienia w sto ówkach w Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Niepo omicach. W okre lonych 
godzinach mo na zamówi  i odebra  obiad; dowozi 
tak e posi ki w asnym transportem do miejsca 
zamieszkania. Najbardziej potrzebuj cym uczniom 
posi ki wydawane s  bezp atnie. Szkoli pracowników 
m odocianych w zawodzie kucharz. Pomaga osobom 
bezrobotnym w przekwali  kowaniu, organizuj c 
sta e pracownicze.

Szczep „Puszcza”. Okr g Ma opolski 
Zwi zku Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Partyzantów 15A, 32-005 Niepo omice
szczepowa: Ewa Rychtarczyk
Organizuje: zbiórki, biwaki, rajdy, obozy letnie, 
kolonie dla dzieci i m odzie y, szkolenia.

Ko o Przyjació  Harcerstwa
Stowarzyszenie By ych Instruktorów, 
Wychowanków i Sympatyków 
Szczepu „Puszcza”
ul. Partyzantów 15, 32-005 Niepo omice
www.kph-niepolomice.pl
kph@kph-niepolomice.pl
Organizacja po ytku publicznego. Wspiera 
dzia alno  szczepu „Puszcza”. Zrzesza by ych 
instruktorów, wychowanków i harcerzy.

Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi „Kropelka”
pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepo omice
prezes Aleksander Mróz, tel. 661 151 326, 12 281 29 53
Propaguje ide  honorowego krwiodawstwa, 
krwiolecznictwa i transplantacji, organizuje akcje 
poboru krwi.

Niepo omicki Klub Honorowych 
Dawców Krwi
siedziba: Wola Batorska 25, jednostka OSP
prezes: Wies awa Balcer, tel. 664 863 082
www.ospwolabatorska.pl/krwiodawstwo
ospwb@interia.pl
We wspó pracy z jednostk  OSP w Woli Batorskiej 
organizuje kilka zbiórek krwi rocznie.

Zwi zek Repatriantów RP
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 609 328 838
kontakt: Nina Rupeta, tel. 692 461 606
aleksandra.slusarek@wp.pl
Zarejestrowany w 2006 r. Dzia a na rzecz repatriacji 
Polaków ze Wschodu; prowadzi dzia alno  
o wiatow , charytatywn  i wydawnicz ; inicjuje 
badania nad losami zes a ców polskich; gromadzi 
pami tki i dokumenty.

M odzie owa Rada Miejska
Opiekun: Pawe  Lasek
Powsta a wiosn  2012 r. Liczy 21 przedstawicieli 
gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych. Cele: 
poznanie form i zasad pracy w adz samorz dowych; 
zaanga owanie m odzie y w prac  na rzecz innych 
oraz umo liwienie realizacji w asnych inicjatyw.

Stowarzyszenie 
„M odzi dla Niepo omic”
pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepo omice
przewodnicz cy Micha  Hebda, tel. 880 533 498
www.mlodzidlaniepolomic.pl
biuro@mlodzidlaniepolomic.pl
G ówne cele: aktywizacja rodowisk m odzie owych 
z gminy Niepo omice, wspieranie rozwoju polityki 
m odzie owej, promowanie postaw patriotycznych 
i obywatelskich, wspieranie aktywno ci rodowisk 
m odzie owych, przeciwdzia anie powstawaniu 
wykluczenia spo ecznego, dzia anie na rzecz rozwoju 
kultury, sportu i turystyki.

Ko o Pszczelarzy 
ul. Grunwaldzka 22, 32-005 Niepo omice
tel. 608 666 860
www.naszepasieki.pl
zblubinski@gmail.com
Liczy 56 cz onków, maj cych cznie 1005 rodzin 
pszczelich. Prowadzi szkolenia i pogadanki 
o tematyce pszczelarskiej; organizuje Biesiady 
Pszczelarskie i kiermasze produktów pszczelich.

Ko o Polskiego Zwi zku 
W dkarskiego
ul. Grunwaldzka 11, II p., 32-005 Niepo omice
prezes: Bogdan Wróblewski, tel. 605 557 219
www.wedkarstwo-niepolomice.cba.pl
wedkarstwo-niepolomice@wedkarstwo-
niepolomice.cba.pl
biuro czynne: stycze -kwiecie  – roda 17.00-19.00; 
maj-czerwiec – ka da druga roda miesi ca 
17.00-19.00; lipiec-grudzie  – pierwsza roda 
miesi ca 17.00-19.00

Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich
Ko o Terenowe nr 26, Niepo omice
prezes Tadeusz Gorycki, tel. 12 281 12 40
Organizuje i uczestniczy w spotkaniach, odczytach, 
seminariach. Wspó dzia a w przeprowadzaniu 
okresowych egzaminów kwali  kacyjnych 
dla elektryków na uprawnienia „E” i „D”. 
Przekazuje informacje w zakresie zmian norm 
i przepisów.
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S u by

Komisariat Policji
pl. Zwyci stwa 8, 32-005 Niepo omice, tel. 12 281 41 11

Stra  Miejska
pl. Zwyci stwa 8, 32-005 Niepo omice, tel. 12 281 02 04
godziny pracy: pn-pt 8.00-20.00

Numery alarmowe

numer alarmowy: 112
policja: 997
stra  po arna: 998

Stra  Po arna

OSP Niepo omice
ul. Grunwaldzka 7, 32-005 Niepo omice
remiza, tel. 12 281 19 98, faks 12 281 11 30
www.osp-niepolomice.cba.pl
Od wrze nia 2013 r. w budynku remizy dzia a Centrum 
szkoleniowe stra aków OSP z sal  szkoleniow  dla 50 
osób oraz 4 pokojami, które oferuj  acznie 20 miejsc 
noclegowych.

OSP Podgrabie
ul. Sportowa 18, 32-005 Niepo omice

OSP Pod e
32-003 Pod e 161
www.osp.podleze.pl

OSP S omiróg
S omiróg, 32-005 Niepo omice

OSP Stani tki
Stani tki 315A, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 94 85
ospstaniatki@gmail.com

OSP Wola Batorska
Wola Batorska 25, 32-007 Zabierzów Boche ski
www.ospwolabatorska.pl
ospwb@interia.pl

OSP Wola Zabierzowska
Wola Zabierzowska 375, 32-007 Zabierzów Boche ski
www.ospwolazabierzowska.pl
ospwolazabierzowska@gmail.com

OSP Zabierzów Boche ski
32-007 Zabierzów Boche ski 358
www.ospzabierzowbochenski.pl
osp.zb@poczta.fm

OSP Zagórze
Zagórze 170, 32-005 Niepo omice

OSP Zakrzowiec
Zakrzowiec, 32-003 Pod e

OSP Zakrzów
Zakrzów 309, 32-003 Pod e
www.zakrzow.osp.org.pl

Agencje ochrony
Agencja Ochrony Kontakt
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 06 20, 515 240 114
www.kontakt-ochrona.pl
biuro@kontaktochrona.pl

Agencja Ochrony VIP
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 02 26, 505 495 075
www.vipochrona.pl
biuro@vipchrona.pl

m . asp. Tomasz ucki

Rejon obejmuje teren cz ci miasta 
Niepo omice pocz wszy od mostu 
na Wi le, granicz c z ulicami 
Kolejow  i 3 Maja, placem 
Zwyci stwa, ulicami Pi kn  i Alej  
D bow  oraz osiedla: Sitowiec, 
Piaski i Jazy, teren Rynku i parku 
miejskiego. W tym ulice: Akacjowa, 
Boche ska, Boczna, Bohaterów 
Getta, Bohaterów Westerplatte, 
Brzeska, Brzozowa, Czumy, Flisaków, 
Jagodowa, Jod owa, Korczaka, 
Krótka, D uga, Droga Królewska, 
Grzybowa, Kasztanowa, Klonowa, 
K towa, Kopernika, Krucza, 
Krzywa, Kusoci skiego, Kwiatowa, 
Lawendowa, Le na, Litewska, 

anowa, Marudy, My liwska, 
Mickiewicza, Modrzejewskiej, 
Modrzewiowa, Nagietkowa, Na 
Grobli, Na Tamie, Nowa, Op otki, 
Okr na, osiedla: B oto, Kaptarz, 
Królowej Bony i Suszówka, ulice: 
Osiedlowa, Parkowa, Partyzantów, 
Pi sudskiego, plac Kazimierza 
Wielkiego, ulice: Piaskowa, 
Pionierów, Ples, Poci gów 
Pancernych, Podlesie, Podwale, 
Powi le, Prosta, Roweckiego, 
Rynek, Rumiankowa, Sikorskiego, 
Solskiego, Suszówka, Szeroka, 
Siostry El biety Czackiej, S oneczna, 
Smutna, Sosnowa, Spó dzielcza, 
Stefana Batorego, Stroma, Szewska, 
Szkolna, Szwedzka, cie ka 
G ogowa, wierkowa, Targowa, 
Torfowa, Topolowa, W ska, Trudna, 
U anów, Weso a, Wi niowa, Wi lana, 
Wroniarka, Wiejska, Wojska 
Polskiego, Wyzwolenia, Wspólna, 
Zabierzowska, Zab ocie, Zacisze, 
Zamkowa, Zawi a, Zielona, Zi by.

st. sier . 
Przemys aw Stach

Rejon obejmuje teren 
miejscowo ci: Wola Batorska, 
Zabierzów Boche ski, Wola 
Zabierzowska, Chobot.

m . asp. Pawe  Kluch

Rejon obejmuje cz  miasta 
Niepo omice od strony Pod a 
w cznie z ulicami Kolejow  i 3 
Maja, placem Zwyci stwa oraz 
ulicami: Pi kna, Aleja D bowa 
i Stani tecka oraz nast puj ce 
ulice:  Bankowa, B onie, Brzezinki, 
Chrustowa, Chwalców, Cmentarna, 
Daszy skiego, Diesla, Fabryczna, 
Grabska, Graniczna, Grunwaldzka, 
Jagiello ska, Jod owa, Jasna, K tek, 
Kolejowa, Ko ciuszki, Komandosów, 
Krakowska, Ksi ka, Ksi cia 
Witolda, Ludowa, kowa, Makosza, 
Malinowskiego, M y ska, Moczyd o, 
Mokra, Niepo omicka, Ogrodowa, 
osiedle Robotnicze, plac Zwyci stwa, 
ulice: Pilotów, P aszowska, Podlasie, 
Pod zka, Polna, Por by, Portowa, 
Poziomkowa, Robotnicza, Rolnicza, 
Skarbowa, Sportowa, Stani tecka, 
Stawowa, wierczewskiego, Torowa, 
Wa owa, Wiejska, Wielicka, Wimmera, 
Witosa, Wodna, Wrzosowa, Zagrody.

asp. Piotr Bartyzel

Rejon obejmuje teren miejscowo ci 
Pod e wraz z przysió kami.

m . asp. Zbigniew Dyjach

Rejon obejmuje miejscowo ci: 
Stani tki, Zagórze, S omiróg, 
Suchoraba, Zakrzów, Zakrzowiec, 
Ochmanów.

Dzielnicowi

st. asp. Aleksander Piekarz

kierownik rewiru dzielnicowych

BEZPIECZEŃ
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O
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Banki

Ma opolski Bank Spó dzielczy 
w Wieliczce

Oddzia  w Niepo omicach, ul. Ko ciuszki 20
tel. 12 281 10 30, 12 281 12 20, faks 12 281 25 28 
www.mbsw.pl
info@mbsw.pl

Filia w Niepo omicach, ul. Szeroka 1
tel. 12 281 12 79

Filia w Zabierzowie Boche skim
32-007 Zabierzów Boche ski 53
tel. 12 250 16 60, faks 12 250 16 61

Bankomaty:
- Niepo omice, ul. Szeroka 1
- Pod e 113 („Lewiatan”)
- Zabierzów Boche ski 53

ING Bank l ski SA
Rynek 2, 32-005 Niepo omice
infolinia 801 222 222
www.ingbank.pl

Bankomat/Wp atomat: Niepo omice, ul. Rynek 2

Bank PKO BP SA
Oddzia  w Niepo omicach
Rynek 13, 32-005 Niepo omice
tel. 12 443 22 70, faks 12 443 22 79
infolinia 801 302 302
www.pkobp.pl

Bankomaty: 
Niepo omice, Rynek 13, ul. Grunwaldzka 9

Bank Pekao SA
Oddzia  Niepo omice
Rynek 16, 32-005 Niepo omice
tel. 12 284 89 60 do 64, faks 12 284 89 69
infolinia: 801 365 365
www.pekao.com.pl

Bankomat: Niepo omice, Rynek 16 (oddzia )

Bank Millennium SA
Rynek 8, 32-005 Niepo omice
infolinia 801 331 331
www.bankmillennium.pl

Bankomat: Niepo omice, ul. Rynek 8

Krakowska Spó dzielcza Kasa 
Oszcz dno ciowo-Kredytowa
Oddzia  VII Niepo omice
Rynek 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 22 88, faks 12 281 00 04
www.krakskok.pl
biuro@krakskok.pl

Bank Zachodni WBK
Placówka Partnerska nr 1 w Niepo omicach
Rynek 25, 32-005 Niepo omice
tel. 12 250 11 44
www.bzwbk.pl
niepolomice01@bzwbk.pl

SKOK „Skarbiec”
Punkt Kasowy
ul. Parkowa 10, 32-005 Niepo omice
tel. 32 756 81 40
www.skokskarbiec.pl

Alior Bank
Placówka Partnerska
ul. 3 Maja 3/2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 97; infolinia: 19 502
www.aliorbank.pl

Bankomaty Euronet
w Niepo omicach

ul. 3 Maja 13 („Lewiatan”)
ul. Boche ska 18 („Lewiatan”)
ul. P aszowska 2 („Biedronka”)
ul. Targowa 10 (Galeria „Bona”)

Kantory

Kantor Wymiany Walut
ul. Rynek 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 01 88

Kantor Wymiany Walut 
Europe
ul. Targowa 10, 32-005 Niepo omice 
(Galeria „Bona”)
tel. 500 284 654
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Gmina jest bardzo dobrze skomunikowana 
z pobliskimi miejscowo ciami, zw aszcza 
z najwa niejszym o rodkiem, jakim jest Kraków. 
Od grudnia 2010 r. funkcjonuje komunikacja 
aglomeracyjna – do  nansowywana 
przez samorz d. Regularne po czenia busowe 
oferuje kilku prywatnych przewo ników. 
Jedna z tych linii (do Suchoraby) jest 
do  nansowywana przez gmin .
Przez teren gminy przebiega kilka wa nych dróg, 
w tym autostrada A4 ze zjazdami na granicy 
Wieliczki i Krakowa oraz w pobliskim Targowisku. 
W planie jest budowa kolejnego zjazdu w Pod u.
Autostrad  mo na w ok. 40 minut dojecha  
do lotniska w Balicach.
Dwie miejscowo ci maj  po czenie kolejowe, 
s  to Pod e i Stani tki.

Autobusy

Komunikacja aglomeracyjna jest obs ugiwana 
przez trzy linie autobusowe:

211
z Kombinatu, przez Pleszów, Wolic , Niepo omice, 
Wol  Batorsk , Zabierzów Boche ski i Wol  
Zabierzowsk  do Chobotu

221
z Ma ego P aszowa, przez Rybitwy, Brzegi, Grabie, 
Stref  Inwestycyjn  do Niepo omic

301
z Terminala Autobusowego przy ul. Powsta ców 
Wielkopolskich, przez Wieliczk , Ma  Wie , Su ków, 
Ochmanów, Zakrzów, Pod e i Stani tki 
do Niepo omic (linia przy pieszona)

Mapa po cze  znajduje si  na stronie 
internetowej:
www.komunikacja.niepolomice.eu/mapa.html

Wyszukiwarka po cze  znajduje si  na o  cjalnej 
stronie MPK w Krakowie:
www.mpk.krakow.pl/pl/wyszukiwarka-polaczen

Rozk ady jazdy mo na znale  na stronie:
rozklady.mpk.krakow.pl
oraz na stronie www.niepolomice.eu w zak adce 
Informator/Komunikacja

Osoby posiadaj ce telefon komórkowy z dost pem 
do Internetu mog  skorzysta  z szybkiego serwisu 
dost pnego pod adresem: www.komunikacja.
niepolomice.eu

Infolinia MPK SA: 19150

Ceny biletów (w z )
Liniami aglomeracyjnymi w dwóch strefach 
biletowych miejskiej i podmiejskiej lub w stre  e 
podmiejskiej:
- jednoprzejazdowy: 4,00 (ulgowy: 2,00)
- dwuprzejazdowy: 7,60 (3,80)
- 60-minutowy: 5,00 (2,50)
- 90-minutowy: 6,00 (3,00)
- 24-godzinny: 20,00 (10,00)
- 7-dniowy: 62,00 (31,00)

Informacje o pozosta ych rodzajach biletów i ich 
ceny mo na znale  na stronie internetowej:
www.mpk.krakow.pl

Bilety mo na kupi  w autobusach, kioskach, 
sklepach oraz w biletomacie, który znajduje si  
przy przystanku przy ul. Mickiewicza. Mo na równie  
w tym celu u y  telefonu komórkowego. Do wyboru 
s  trzy opcje, obs ugiwane przez Mobilet 
(www.mobilet.pl), Mpay (www.mpay.pl) 
oraz SkyCash (www.skycash.pl). W zale no ci 
od telefonu i sieci, zakup biletu odbywa si  
przy pomocy aplikacji, któr  pobiera si  na komórk  
albo poprzez wykonanie po czenia.

Busy

Mat Bus, Matpol
Kraków - Wieliczka - Niepo omice / Chobot
- kursy z ul. Worcella w Krakowie
- cz  kursów ko czy bieg przy Dworcu 
Autobusowym w Niepo omicach
- cz  kursów do Chobotu
- wi kszo  kursów przez ul. Starowi ln  w Krakowie, 
cz  – przez Aleje Trzech Wieszczów
- cz  kursów przez Niepo omick  Stref  
Inwestycyjn
Kraków - W grze Wielkie - Niepo omice - 
Stanis awice
- kursy przez Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie
Niepo omice - Suchoraba
- kursy przez Wieliczk , Stani tki, Zakrzowiec, 
Bodzanów R dziny, S omiróg, Zagórze

Komunikacja nocna
Chobot - Niepo omice - Kraków – kursuje 
w godzinach nocnych w pi tki, soboty i niedziele.

Transbus
Kraków - Niepo omice - Chobot
- kursy z ul. Prandoty w Krakowie,
- kursy przez rondo Mogilskie, rondo Czy y skie, pl. 
Centralny, os. Na Skarpie, Pleszów, Wyci e, C o, 
Wolic , Niepo omice

D-Bus
Kraków - Niepo omice - Bochnia
linia D-Bus
- kursy z Dworca Autobusowego Czy yny w Krakowie
- kursy przez plac Centralny, Pleszów, Wyci e, C o, 
Wolic , Niepo omice, K aj

Mix-Bus
Kraków - Niepo omice
- kursy z parkingu w Czy ynach w Krakowie
- kursy przez rondo Kocmyrzowskie, plac Centralny, 
Wyci e, Przylasek Rusiecki, Wolic

Pe ne rozk ady jazdy busów mo na znale  
na stronie www.niepolomice.eu w zak adce 
Informator/Komunikacja.

Kolej

Jedynie dwie miejscowo ci w gminie, Pod e 
i Stani tki maj  po czenie kolejowe.

Pod e – znajduje si  na trasie Kraków-Tarnów
Stani tki – le  na trasie Kraków-Tarnów

Polskie Koleje Pa stwowe
www.pkp.pl
www.intercity.pl
informacja: 19757
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Dworzec autobusowy Niepo omice

Zeskanuj kod, aby przej  
na stron  internetow  
z rozk adami jazdy 
autobusów

Zeskanuj kod, aby przej  
na stron  internetow  
z rozk adami jazdy busów
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„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Ma opolski Zak ad Przewozów Regionalnych
al. p k. W adys awa Beliny - Pra mowskiego 6A, 
31-514 Kraków
tel. 782 556 696
infolinia: 703 202 020
www.przewozyregionalne.pl

Taxi. Przewóz osób

Taxi Niepo omice
Telefon ogólny do wszystkich taksówek: 
12 281 11 47

Rafa  Bednarski
tel. 883 919 919, 600 193 782

Józef Jaworski
tel. 510 646 425, 608 130 900

Miros aw Korcyl
tel. 606 252 301

Wies aw Leszczy ski
tel. 604 509 329

Jan S owik
tel. 509 688 153

Józef Szymoniak
tel. 604 153 792

Taxi Driver. Krzysztof Madej
tel. 606 827 699, 604 421 612
www.taxi-madej.pl

FHU Travel-Plus
ul. wierczewskiego 8, 32-005 Niepo omice
tel. 664 487 470, 515 305 055
www.travelpluskrakow.pl
travel.plus@onet.pl
Wynajem busów z kierowc  na ró ne okazje, 
transfery lotniskowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Limes / Limes Tour
ul. P aszowska 26A, 32-005 Niepo omice
woj. ma opolskie
tel. 12 281 15 22; 601 443 718; 605 585 814
www.limeskrakow.pl
biuro@limeskrakow.pl
Luksusowe autokary, mikrobusy oraz luksusowe 
samochody osobowe; transport krajowy i 
mi dzynarodowy.

Us ugi Przewozowo-Turystyczne 
Lopez Tour
ul. P aszowska 26B, 32-005 Niepo omice
tel. 788 524 242
www.lopeztour.pl
biuro@lopeztour.pl
Transport turystycznych grup zorganizowanych, 
osób indywidualnych oraz klientów biznesowych; 
transport krajowy i mi dzynarodowy.

Us ugi Turystyczne Auto wiat. 
Marek Mazur
32-007 Zabierzów Boche ski 332
tel. 603 566 002
www.autoswiat.org
kontakt@autoswiat.org
Us ugi przewozowe dla klientów indywidualnych, 
 rm prywatnych, instytucji pa stwowych, szkó  

oraz biur podró y.

Parkingi

Parkowanie na niepo omickim Rynku 
oraz na parkingu mi dzy magistratem 
a przystankiem autobusowym jest p atne 
od poniedzia ku do pi tku w godz. 7.00-19.00.

Oba parkingi s  niestrze one, czynne ca odobowo 
od poniedzia ku do niedzieli, za wyj tkiem czasu 
imprez organizowanych przez w a ciciela terenu. 
Bilety parkingowe mo na kupowa  w parkomatach.

Op aty
1 godzina: 1,00 z
za ka d  nast pn : 5,00 z

Bezp atne jest parkowanie na parkingach przy: 
ul. Ko ciuszki (wjazd przy budynku ss. Augustianek) 
oraz przy ul. Pi knej, a tak e w pozosta ych cz ciach 
miasta.
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Podzia  na para  e nie pokrywa si  z podzia em 
administracyjnym kraju. Cz  mieszka ców 
gminy Niepo omice nale y do para  i poza jej 
terenem. Wypisane w tym rozdziale ko cio y 
para  alne znajduj  si  na terenie miejscowo ci 
w granicach administracyjnych naszej gminy.

Parafie

Para  a pw. Dziesi ciu Tysi cy 
M czenników
ul. Pi kna 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 41, 609 811 041
www.para  aniepolomice.pl
kancelaria@para  aniepolomice.pl

proboszcz: ks. pra at Stanis aw Mika
tel. 605 253 629
S.Mika@diecezja.krakow.pl

msze: pn-pt 6.30, 7.00, 18.00; sb 6.30, 7.00, 18.00; 
nd i w 7.00, 8.30, 10.00 (dla m odzie y), 11.30, 13.00 
(dla dzieci), 16.30, 18.00

odpusty: Dziesi ciu Tysi cy M czenników – 
niedziela przed 22 czerwca; w. Karola Boromeusza 
– 4 listopada.

Kancelaria para  alna: pn-sb 8.00-9.00, cz 8.00-9.00 
i 17.00-19.00

Para  a pw. Matki Boskiej Ró a cowej 
os. Suszówka 1, 32-005 Niepo omice (Jazy)
tel. 12 281 20 28
www.para  ajazy.pl

proboszcz: ks. Edward B bol
msze: pn, r, pt, sb 18.00; wt, cz 7.00; nd i w 8.30, 

11.30, 18.00
odpust: Matki Bo ej Ró a cowej – 7 pa dziernika
Kancelaria para  alna: pn, r, pt 18.45-19.30 (po 

mszy wieczornej)

Para  a pw. NMP Królowej Polski
32-003 Pod e 375
tel. 12 281 86 18 (plebania), 12 281 82 93 (wikarówka)
www.para  apodleze.pl
kontakt@para  apodleze.pl

proboszcz: ks. pra at Tomasz Boro
msze: pn-sb 7.00, 17.00, nd i w 7.00, 9.00, 11.00, 

17.00
odpust: NMP Królowej Polski – 3 maja; w. Jana 

Paw a II – niedziela przed 22 pa dziernika
Kancelaria para  alna: pn 15.30-16.30, wt 8.00-9.00, 

r  15.30-16.30, cz 8.00-9.00, pt 8.00-9.00 (z wyj tkiem 
pierwszych pi tków), sb. 8.00-9.00

Para  a pw. w. Wojciecha BM
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 44
www.staniatki.pl
staniatki@sdb.krakow.pl

proboszcz: ks. Janusz Goraj
msze: dni powszednie 6.30, 18.00 ( rody i soboty); 

nd 6.30, 9.00, 11.00, 13.00 (kaplica na cmentarzu); 
18.00

odpusty: MB Bolesnej – 15 wrze nia, w. Wojciecha 
BM – 23 kwietnia

Kancelaria para  alna: wt-cz 17.00-18.00

Para  a pw. Matki Bo ej Nieustaj cej 
Pomocy
Wola Batorska 3, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 60 02
www.para  awolabatorska.pl

proboszcz: ks. Wojciech Guzik
msze: pn-pt 7.00, sb 7.00, 18.00, nd i w 8.00, 10.00, 

11.30, 16.30
odpust: MB Nieustaj cej Pomocy – niedziela 

najbli sza 27 czerwca
Kancelaria para  alna: pn po mszy o godz. 7.00 

i 16.00-18.00, wt-pt po mszy o godz. 7.00, sb po mszy 
o godz. 7.00 (czynna do 9.00)

Para  a pw. Opieki NMP
32-007 Zabierzów Boche ski 107
tel. 12 281 67 40
 www.parafi azabierzow.pl

proboszcz: ks. Kazimierz W och
msze: pn 18.00 (zima 17.00), wt-pt 6.45 (wakacje 

7.00), sb 7.00, 18.00 (zima 17.00), dodatkowo w I i 
III pi tek miesi ca 18.00 (zima 17.00); nd 7.00, 9.00, 
11.00, 15.00 (wakacje 8.00, 10.30, 15.00)

odpusty: Opieki NMP – druga niedziela listopada, 
MB Szkaplerznej – 16 lipca

Kancelaria para  alna: wt-pt po porannej mszy, 
sb. 8.00-10.00; inne terminy – po wcze niejszym 
uzgodnieniu

Klasztory

Opactwo w. Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek w Stani tkach
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 58, 507 677 825
www.benedyktynki.eu
staniatki@benedyktynki.eu

Zgromadzenie Sióstr S u ebniczek 
NMP Niepokalanie Pocz tej
(Siostry s u ebniczki starowiejskie)
Dom Generalny

Stara Wie  460, 36-200 Brzozów
tel. 13 434 14 76, faks 13 434 15 10
www.sluzebniczkinmp.pl
general.house@interia.pl
Dom Zakonny w Stani tkach
Stani tki 9, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 69
sluzebniczkikr@diecezja.krakow.pl

Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Ska eczna 12, 31-065 Kraków
tel. 12 430 60 52
www.augustianki.pl
augustianki@interia.pl
Dom Zakonny w Niepo omicach
pl. Zwyci stwa 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 43

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego 
Serca Naj wi tszej Maryi Panny
Dom Generalny
ul. My liwska 13, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 18 74
www.siostry.info
siostry@siostry.info

Placówki

Katolicka Poradnia ycia Rodzinnego
(dla narzeczonych)
Dom w. Karola
ul. Pi kna 2, 32-005 Niepo omice
wt 19.00-20.00

O rodek Duszpasterski w. Wojciecha 
Biskupa i M czennika w Stani tkach
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 44
www.staniatki.pl, www.salezjanie.pl
www.sdb.krakow.pl
staniatki@sdb.krakow.pl
Prowadzony przez ksi y salezjan.
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Ko ció  para  alny w Woli Batorskiej
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Nadle nictwo

Nadle nictwo Niepo omice
ul. My liwska 41, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 15 66, faks 12 281 28 12
www.niepolomice.krakow.lasy.gov.pl
niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Zarz dza w imieniu Skarbu Pa stwa lasami Puszczy 
Niepo omickiej. Obejmuje zasi giem 10.865 ha. 
Wszystkie prace s  podporz dkowane funkcjom 
ochronnym jakie pe ni las. Mo na do nich zaliczy  
m.in. funkcje wodochronne, rekreacyjne, ostoi 
zwierz t podlegaj cych ochronie oraz wy czonych 
drzewostanów nasiennych wraz z otulinami.

Izba Le na
ul. My liwska 41, 32-005 Niepo omice
(przy Nadle nictwie)
tel. 12 281 15 66
Mo liwo  zwiedzania w dni robocze 7.00-15.00. 
Obowi zuje wcze niejsza rezerwacja telefoniczna.
Prezentuje ycie lasu, wybrane gatunki ptactwa 
i zwierzyny wyst puj cej w Puszczy Niepo omickiej 
i innych kompleksach le nych.

Przyroda puszczy

Rezerwaty
W obr bie puszczy wydzielono sze  rezerwatów 
 orystycznych z fragmentami lasu pierwotnego:

rezerwat Lipówka – ochrona cis a, ochrona 
i zachowanie naturalnego starodrzewu o charakterze 
puszcza skim;

rezerwat D bina – ochrona cis a, ochrona 
pozosta o ci fragmentów dawnej puszczy;

rezerwat D ugosz Królewski – ochrona cz ciowa, 
ochrona naturalnych stanowisk wyst powania 
paproci Osmunda regalis, rzadkiej 
w wiecie paproci D ugosz Królewski;

rezerwat Gibiel – ochrona cz ciowa, zachowanie 
fragmentów dawnej puszczy;

rezerwat Ko o – ochrona cz ciowa, zachowanie 
fragmentów dawnej puszczy;

rezerwat Wi lisko Kobyle – ochrona cz ciowa, 
starorzecze Wis y stanowi ce miejsce l gowe 
dla wielu chronionych gatunków ptactwa z bogatymi 
zbiorowiskami ro linnymi. 

Natura 2000
Program ochrony przyrody obowi zuj cy w Unii 
Europejskiej. Ma pe ni  kluczow  rol  w ochronie 
siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu 
europejskim. 
Obszar specjalnej ochrony ptaków pod nazw  
Puszcza Niepo omicka o powierzchni 11.762,31 
ha utworzono ze wzgl du na du e wyst powanie 
mucho ówki bia oszyjej, puszczyka uralskiego 
oraz w ochatki.
Obszar o nazwie „Ko o Grobli” o powierzchni 
599,63 ha obejmuje dwa kompleksy le ne: Uroczysko 
Kobyle i pó nocn  cz  Lasu Grobla. Dominuj  tutaj 
zbiorowiska gr dowe z lip  drobnolistn . Znajduje 
si  tu fragment dawnego koryta Wis y z bogatymi 

zbiorowiskami wodno-b otnymi. Obszar uznano 
za wa ny ze wzgl du na starorzecza i naturalne 
zbiorniki wodne, gr d rodkowoeuropejski 
i subkontynentalny, siedliska dwu gatunków 
chrz szczy.

Szlaki turystyczne

Zielony
Pocz tek trasy znajduje si  w Rynku 
w Niepo omicach, prowadzi obok ko cio a 
para  alnego, ulic  Boche sk  do drogi nr 75, 
dochodz c do skraju puszczy. Nast pnie szerok  
lini  le n  biegnie do Drogi Królewskiej i dochodzi 
do Sitowca. Tutaj w pobli u le niczówki stoi D b 
Batorego, obok którego znajduje si  cmentarz 

o nierzy poleg ych w 1914 r. Dalej trasa prowadzi 
obok D bu Augusta, dochodz c do le niczówki 
Przyborów. Skr caj c na po udnie dochodzi si  
do osobliwo ci geologicznej – wzniesienia Kobyla 
G owa. Dalej szlak prowadzi do rezerwatu D ugosz 
Królewski, a za nim drog  asfaltow  do Stanis awic.

Czarny
Rozpoczyna si  przy le niczówce Sitowiec. 
Na odcinku do polany Wielkie B oto, obok D bu 
Batorego biegnie wspólnie ze szlakiem czerwonym 
i wchodzi na t  polan  w przysió ku B oto Podlesie. 
Nast pnie skr ca na zachód, prowadzi zachodnim 
skrajem tej polany. Wyst puje tu brzoza niska, obj ta 

cis  ochron . Dalej drog  zbudowan  na prze omie 
XIX i XX w. szlak dochodzi do ruchliwej trasy 
Niepo omice-Bochnia i ko czy bieg przy przystanku 
kolejowym w Szarowie.

Niebieski
Rozpoczyna si  w Rynku i wspólnie ze szlakiem 
zielonym biegnie ulic  Boche sk  do parkingu 
przy drodze nr 75; tutaj skr ca na po udniowy 
zachód w dró k  le n . Prowadzi obok cmentarza 
o  ar masowych mordów z okresu II wojny 

wiatowej i za piaszczystymi wydmami zwanymi 
Kozie Górki dochodzi do torów kolejowych. Tutaj, 
przed nasypem, szlak mija pomnik upami tniaj cy 
zamach grupy AK na poci g wioz cy generalnego 

gubernatora Hansa Franka w styczniu 1944 r. 
Po przej ciu wiaduktu szlak biegnie po udniow  
stron  torów i dochodzi do stacji kolejowej 
w Stani tkach.

Czerwony
Rozpoczyna si  przy le niczówce Sitowiec, biegnie 
wspólnie ze szlakiem czarnym do przysió ka Podlesie 
B oto, tutaj skr ca na wschód i prowadzi skrajem 
polany Wielkie B oto. Nast pnie drog  bit  wchodzi 
do lasu i prowadzi do bitej drogi prowadz cej 
do K aja. Na skraju lasu znajduje si  zbiornik wodny 
– miejsce to nosi nazw  Uroczysko Kozi Las.

cie ka edukacyjna
Trasa o d ugo ci 3,5 km, rozpoczyna si  na parkingu 
przy drodze nr 75, biegnie do Stani tek i Kozich 
Górek. Prowadzi przez teren o zró nicowanym 
ukszta towaniu. Dziesi  punktów przystankowych, 
wyposa onych w tablice informacyjne, pozwala 
na zapoznanie si  z yciem lasu, histori  tego rejonu 
oraz z prac  le ników.

Trasa rowerowa
Trasa d ugo ci ok. 7 km, wytyczona wzd u  
drogi Niepo omice – Bochnia, wzd u  torów 
kolejowych linii Kraków – Tarnów, wzd u  tzw. drogi 
„gruszeckiej” oraz drogi le nej zwanej „Na palach”. 
Prowadzi przez bardzo ciekawe miejsca w puszczy.

Trasa do jazdy konnej
Trasa d ugo ci ok. 8 km. Prowadzi w cz ci lasu 
s siaduj ce z Szarowem, D brow , Gruszkami i 
Stani tkami. Od pó nocy ograniczona jest lini  
kolejow  Kraków – Tarnów. Biegnie przez lekko 
pofa dowany teren, po drogach i duktach le nych. 
Ma charakter crossowy i s u y do rekreacyjnej, 
turystycznej i szkoleniowej jazdy konnej.

ubry

W le nictwie Hysne znajduje si  O rodek Hodowli 
ubrów. W jego obr bie przebywa ok. 30 zwierz t. 

Ma on charakter zachowawczy i nie jest dost pny 
do publicznego zwiedzania. 

Przyroda Puszczy Niepo omickiej
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Na terenie miasta i gminy nie brakuje miejsc 
noclegowych, w ró nym standardzie i na ka d  
kiesze . Mo na tu znale  nocleg w hotelu 
3-gwiazdkowym, w tym w Zamku Królewskim, 
w 2-gwiazdkowym motelu, jak równie  w hostelu 
czy w gospodarstwie agroturystycznym.
Równie  baza gastronomiczna jest bardzo 
urozmaicona, od eleganckich restauracji 
dzia aj cych w hotelach, po pizzerie i  rmy 
cateringowe.

Baza noclegowa

Hotel Zamek Królewski***
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 12 261 98 00, faks 12 261 98 01
www.zamekkrolewski.com.pl
hotel@zamekkrolewski.com.pl
Miejsc: 68. Pokoje wyposa one w: telewizor LCD, 
minibar, telefon, cze internetowe, klimatyzacj . 
Hotel dysponuje nowoczesn  sal  konferencyjn  
na 260 osób. Parking. Ceny: 200-520 z . Restauracja 
„Królowa Bona”. Salon odnowy biologicznej 
„Angelium”.

Hotel Niepo omice***
ul. Ko ciuszki 22, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 01 44; 694 750 690
www.hotelniepolomice.pl
recepcja@hotelniepolomice.pl
28 pokoi, maksymalna ilo  go ci: 80. Obiekt 
klimatyzowany, z dost pem do Internetu. Pokoje 
dwuosobowe i studia, z TV. Parking. Ceny: 139-309 z . 
Sala konferencyjna do 70 osób. Restauracja Z ota 
oraz Klub Kot ownia z kr gielni .

Hotel Novum***
ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepo omice
tel. 12 279 89 00
biuro 12 279 89 15, faks 12 279 89 13
restauracja 12 279 89 10
www.hotelnovum.pl
recepcja@hotelnovum.pl
Miejsc: 110. Pokoje z azienkami, TV, Internetem. 
Restauracja, kawiarnia, sala konferencyjna. Gabinet 
odnowy biologicznej, sauna. Parking monitorowany. 
Ceny: 149-279 z .

Hotel Zajazd Celtycki***
Zakrzów 343, 32-003 Pod e
tel. 12 251 18 16, 12 451 22 87, 668 811 821
www.hotelzajazdceltycki.pl
zajazdceltycki@wp.pl
Miejsca noclegowe dla ok. 80 osób; pokoje: 
2-osobowe; 3,4-osobowe; 5-osobowe; z azienk  
i TV. Do dyspozycji go ci s  dwie sale: my liwska 
przeznaczona dla 200 osób oraz rycerska 
– dla 300 osób. 
Restauracja czynna w godz. 12.00-20.00.

Willa Ostoja
ul. Droga Królewska 77, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 17 68, faks 12 281 91 80
www.ostoja.niepolomice.pl

info@ostoja.niepolomice.pl
23 miejsca noclegowe. Pokoje 1- i 2-osobowe 
oraz apartamenty (2 pokoje 2-osobowe), 
z azienkami, Internetem, TV. Ceny: 90-240 z  
( niadanie w cenie). Sala konferencyjna do 30 osób; 
parking.

Hostel SKR Grabina
Wola Batorska 461, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 57 29, 507 849 074, tel./faks 12 281 64 60
www.hostelskr.pl
skr1@wp.pl
Miejsc: 44. Pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe. 
Wspólne azienki. W ka dym pokoju znajduje 
si  TV. Do dyspozycji go ci w pe ni wyposa ona 
kuchnia. Posi ki mo na przygotowywa  we w asnym 
zakresie lub zamówi  w  rmie cateringowej. Sala 
konferencyjna na 50 osób. Parking. Ceny: 30 z /
osoba.

Motel Pod D bem**
Zagórze 4, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 451 75 66
www.motel.krakow.pl
info@motel.krakow.pl
Miejsc: 27-30. Pokoje z azienkami i TV. Parking. 
Sala konferencyjna do 100 osób. Mo liwo  pobytu 
ze zwierz tami. Ceny: 80-150 z .

O rodek Galaktyka
przy M odzie owym Obserwatorium 
Astronomicznym
ul. Kopernika 2, 32-005 Niepo omice
rezerwacja noclegów, tel. 505 945 309
www.galaktyka.moa.edu.pl
noclegi@moa.home.pl
Miejsc: 40. 5 domków kempingowych (8-osobowych) 
na terenie obserwatorium, wyposa onych 
w azienk  i WC, ogrzewanie, aneks kuchenny 
z lodówk . Ceny: 30 z /doba.

Dom go ci Opactwa w. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek
Stani tki 299, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 80 58, 507 677 825
www.staniatki.eu
staniatki@benedyktynki.eu
80 miejsc noclegowych: 5 dwuosobowych pokoi 
z azienkami oraz 16 pokoi 3-6-osobowych 
z azienkami na korytarzu. Mo liwo  wy ywienia 
z klasztornej kuchni. Do dyspozycji go ci zabytkowy 
ogród zakonny. Dobrowolna o  ara.

Bobrowe Rozlewsko / Bobrowa Osada
Sport Camp Niepo omice 
32-007 Zabierzów Boche ski 570 
recepcja, tel. 664 126 945
www.bobrowe-rozlewisko.pl
recepcja@bobrowe-rozlewisko.pl 
15 domków letniskowych o wysokim standardzie. 
Ka dy z nich posiada aneks kuchenny, azienk , 
salon oraz sypialni  na pi trze. Domki posiadaj  
przestronne tarasy z widokiem na jezioro.
Ponadto pole kempingowe. Do dyspozycji go ci jest 
specjalny budynk socjalny, wyposa ony w prysznice 
i toalety. 
W pobli u jest Karczma – patrz ni ej; k pielisko 
i owisko – patrz: Sport i rekreacja.

Agroturystyka, pokoje

Bartnikowska Gra yna. 
Agroturystyka
ul. Na Tamie 2B, 32-005 Niepo omice
tel. 504 336 292
www.agroturystyka-niepolomice.pl
agroturystyka.niepolomice@onet.pl
Pokoje dwu- i czteroosobowe z azienkami; 
samodzielny domek drewniany z aneksem 
kuchennym dla 6 osób. Ceny: 25-40 z /osoba.
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Domki kempingowe w kompleksie „Bobrowe Rozlewisko”
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Pokoje Go cinne „Centrum Kó ko”
ul. Wi niowa 22, 32-005 Niepo omice
tel. 12 284 44 56, 531 700 387, 502 498 094
www.pokoje-niepolomice.pl
pokoje.niepolomice@gmail.com
Miejsc: 26. Pokoje z azienk , aneksem kuchennym, 
TV, dost pem do Internetu. Parking. Mo liwo  
korzystania z zadaszonego grilla i rowerów. Ceny: 
25-50 z .

Kredens. Pokoje go cinne
ul. Boche ska 49, 32-005 Niepo omice
tel. 505 707 462
8 miejsc: dwa pokoje 3-osobowe i jeden 2-osobowy, 
dwie azienki; TV; Internet; niadania. Ceny: od 38 z .

Joanna Marzec
Wola Batorska 315, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 606 591 936, 509 876 039
Miejsc: 8. Bezprzewodowy Internet.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krystyna Nosal 
Wola Batorska 519, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 60 52, 501 757 678
nosal.wolabatorska@gmail.com
Miejsc: 18. Pokoje z azienkami, lodówk , TV. 
Do dyspozycji go ci kuchnia, parking, rozleg y ogród 
z miejscem na ognisko, grill oraz altana 
i du y zadaszony taras. Posi ki na zamówienie. 
Dla go ci darmowe wypo yczanie rowerów. 
Mo liwo  korzystania z Internetu. Ceny: 25-30 z .

Baza gastronomiczna 

Restauracja Królowa Bona
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepo omice
(w Zamku Królewskim)
tel. 12 261 98 36
www.zamekkrolewski.com.pl
fundacja@zamekkrolewski.com.pl

Restauracja Z ota
ul. Ko ciuszki 22, 32-005 Niepo omice
(w hotelu Niepo omice)
tel./faks 12 281 01 44
www.hotelniepolomice.pl
restauracja@hotelniepolomice.pl

Restauracja Przy Zamku
Rynek 14, 32-005 Niepo omice
tel. 884 804 011
www.cateringniepolomice.pl
Polskie dania, imprezy okoliczno ciowe, catering.

Restauracja Zajazd Królewski
ul. Droga Królewska, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 29 66

Restauracja Joanna
ul. Pi kna 20A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 39 84, 600 363 534, 602 426 250
www.restauracja.niepolomice.pl
rest.joanna@interia.eu

Pod Zamkiem
pl. Kazimierza Wielkiego 6, 32-005 Niepo omice
tel. 512 513 512, 600 500 993
www.pod-zamkiem.com
Pizzeria, dania obiadowe i barowe.

Restauracja Szafrantu
ul. Zabierzowska 7A, 32-005 Niepo omice
tel. 605 313 305
www.restauracja-szafrantu.pl
wesela.itk@tlen.pl

Restauracja La Venta
ul. Boche ska 59, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 37 68
www.laventa.pl
laventa@laventa.pl
Dania kuchni meksyka skiej i polskiej. Bilard; 
pi karzyki (w sezonie letnim).

Restauracja Orientalna Hong Hai
ul. Brzeska 16, 32-005 Niepo omice (stacja Orlen)
tel. 888 595 602, 519 581 682
www.honghai.jimdo.com
Kuchnia wietnamska, chi ska i tajska.

Bar Nadwi la ski
ul. Krakowska 46, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 13 14

Restauracja Bocianie Gniazdo
ul. Kolejowa 3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 357 50 98
www.restauracjabocianiegniazdo.pl
biuro@restauracjabocianiegniazdo.pl
Restauracja; catering.

Catering U Dadiego
ul. Sikorskiego 17, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 31 06; 500 372 555
www.udadiego.pl
udadiego@udadiego.pl
Pub z bilardem; catering; wypo yczalnia 
naczy .

Azja. Restauracja Orientalna
Wola Batorska 422 (obok delikatesów), 32-007 
Zabierzów Boche ski
tel. 519 826 165, 12 278 21 31
www.restauracja-azja.pl
restauracja@restauracja-azja.pl
Bankiety, chrzciny, komunie, imprezy. Catering. 
Dowóz do klienta.

Restauracja U Jedynaka
Wola Batorska 541, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 62 80

Karczma Bobrowe Rozlewisko
32-007 Zabierzów Boche ski 570
tel. 510 769 831
www.bobrowe-rozlewisko.pl
karczma@bobrowe-rozlewisko.pl
Restauracja, grill, organizacja imprez.

Smak Bar. Maciej Wojtusik
ul. Boche ska, 32-005 Niepo omice
przy parkingu w puszczy, przy drodze krajowej nr 75
tel. 12 281 27 18

Istanbul Kebap
32-003 Pod e 103
tel. 514 515 316
Kuchnia turecka, grill, kebab.

Dom Weselny Anson
ul. Wielicka 97A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 24 02, 698 886 380, 698 886 435
www.anson.pl
kontakt@anson.pl
Wesela, komunie, chrzciny, jubileusze, studniówki, 
spotkania  rmowe, okoliczno ciowe. Sala do 200 
osób.

Pizzeria Napoli
Rynek 17, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 04
www.napolipizzeria.pl
poczta@napolipizzeria.pl

N
O

CL
EG

I G
A

ST
RO

N
O

M
IA

70

Klimatyczne wn trze Kawiarni Jaga
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Pizza Tomson
ul. Ko ciuszki 15C, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 35 68, 660 415 964
www.pizzatomson.pl
kontakt@pizzatomson.pl

Grande Primo Pizzeria
ul. Targowa 2D, 32-005 Niepo omice
tel. 503 456 040
www.grandeprimo.pl
Oferuje: pizze, makarony, ryb  na miejscu 
jak i na dowóz.

Rooster
os. Suszówka 1C, 32-005 Niepo omice
tel. 12 288 11 11; 534 101 888
www.roosterfood.pl
kontakt@roosterfood.pl
Pizzeria; obiady; catering.

Ambrozja. Salon z lodami
Rynek 18, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 11 26

Cukiernia
Rynek 3, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 65

Kawiarnia Cukiernia Jaga
Rynek 13A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 02 22

Cukierenka Jedyna
pl. Zwyci stwa 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 15
Cukiernia, lodziarnia.

Klub Muzyczny Piwnica D wi ku
(w Ma opolskim Centrum D wi ku i S owa)
ul. Zamkowa 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 357 34 65
www.mcdis.pl
kontakt@mcdis.pl
Bogato zaopatrzony bar, wy mienita muzyka. 
Pomieszczenia klimatyzowane. Klub czynny 
codziennie od godz. 12.00.

Klub Kot ownia
ul. Ko ciuszki 22, 32-005 Niepo omice
(w hotelu Niepo omice)
tel./faks 12 281 01 44
www.hotelniepolomice.pl
recepcja@hotelniepolomice.pl
Klub z kr gielni .

Kawa na aw  Agencja Cateringowa
32-005 Niepo omice
tel. 685 358 386, 792 525 753
www.kawanalawe.net
agnieszka@kawanalawe.net
giuseppe@kawanalawe.net
Przerwy kawowe, bankiety, grill, fontanny 
czekoladowe.

HoReCat –  rma cateringowa
ul. Ko ciuszki 22, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 01 44, 694 750 690, 692 380 940
www.horecat.com.pl
horecat.spzoo@gmail.com
Kompleksowa obs uga wesel, przyj  
okoliczno ciowych,  rmowych. Organizacja imprez 
plenerowych pod namiotami.

Catering Niepolomice
ul. Grabska 9, 32-005 Niepo omice
tel. 669 759 759
www.catering-niepolomice.pl
catering@obiad-niepolomice.pl
Restauracja z daniami na wynos, us ugi 
cateringowe.
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Budowa, Deweloperzy

Tani Dom s.j.
G. Karasi ska J. Karasi ski
ul. Grunwaldzka 20F, 32-005 Niepo omice
tel. 600 039 637
www.mieszkanianiepolomice.pl
biuro@mieszkania-niepolomice.pl
Osiedle Na Wzgórzu przy ul. Grunwaldzkiej, osiedle 
przy ul. Zagrody, osiedle przy ul. Boche skiej 
oraz domy bli niacze przy ul. Ogrodowej, 
Niepo omice

DJW Development sp. z o.o.
ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka
tel./faks 12 288 17 30, 604 488 100
www.djwd.pl
biuro@djwd.pl
Osiedla 7 Niebo i Boryczów w Niepo omicach; 
Zakrzowiec.

RJ Investment sp. z o.o.
ul. Gazowa 12/1, 31-060 Kraków
tel. 12 430 04 55, faks 12 430 04 57
www.osiedleniepolomice.com.pl
biuro@osiedleniepolomice.com.pl
Osiedle przy ul. Trudnej, Niepo omice
Sprzeda :
- Nieruchomo ci Stachurski
ul. Starowi lna 6/5, 31-032 Kraków
tel. 12 422 73 17, 692 411 116
www.stachurski.eu
biuro@stachurski.eu
- Nieruchomo ci Firma Garret
ul. Broniewskiego 1, 31-618 Kraków
tel. 12 642 59 10/11, 502 310 161
biuro@garret.pl

Grupa Ostoja sp. z o.o. sp. kom.
ul. Droga Królewska 77, 32-005 Niepo omice
biuro sprzeda y, tel. 12 384 87 45, 601 527 615
www.osiedleostoja.pl
info@grupaostoja.pl
Osiedle Ostoja – ul. Zabierzowska, Niepo omice

BIKOL. Towarzystwo Finansowo-
Inwestycyjne sp. z o.o.
ul. wierczewskiego 18, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 02 09, 605 877 190
www.bikol.pl
bikolniepolomice@onet.pl
C.K. Galicja – Park Niepo omice, ul. Grunwaldzka

Keramika sp. z o.o. sp. kom.
ul. Okr na 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 288 90 51
www.osiedleprzypuszczy.pl
Budowa i sprzeda  domów. Realizujemy inwestycje 
deweloperskie na terenie Niepo omic i Ma opolski.

Invest House S.A.
ul. Konecznego 4/7U, 31-216 Kraków
tel. 12 416 39 32, 12 416 33 15, faks 12 416 31 66
www.ekopark-niepolomice.pl

biuro@invest-house.com.pl
ParkEko, Niepo omice

Sonox Firma Remontowo-Budowlana 
Wojciech Jasonek
Chobot 41, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 695 995 437 
www.sonox.pl
Mieszkania: Niepo omice, ul. Czackiej, ul. Prosta

SPAR7 s.c.
Stani tki 819, 32-005 Niepo omice
tel. 600 896 221, 606 336 201
www.spar7.pl
biuro@spar7.pl
Budowa domów pod klucz. Remonty i wyko czenia 
wn trz.

Materia y i us ugi budowlane

Invest Media sp. z o.o.
ul. Okr na 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 61
www.investmedia.com.pl
biuro@investmedia.com.pl
Produkcja i sprzeda  pustaków ciennych, 
kominowych, wentylacyjnych, fundamentowych, 
transport HDS.

Wojtasleb93
Stani tki 642, 32-005 Niepo omice
tel. 691 665 425, 517 965 208
www.wojtasleb93.pl

Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie
Us ugi koparkami i adowarkami; sprzeda  

t ucznia, kamienia i ziemi; kontenerowy 
wywóz odpadów; transport materia ów, prace 
wyburzeniowe; wiercenie.

Us ugi brukarskie, sprzeda  materia ów: kamie , 
kostka; wizualizacja.

Agencje po rednictwa

Best Invest. Agnieszka Wojtas
ul. Pionierów 1B, 32-005 Niepo omice,
tel. 602 303 000
www.best-invest.com.pl
biuro@best-invest.com.pl
Po rednictwo i zarz dzanie nieruchomo ciami. 
Po rednictwo w transakcjach kupna-sprzeda y 
domów, dzia ek i mieszka . Kompleksowe us ugi 
zarz dzania nieruchomo ciami, obs uga ksi gowa 
wspólnot mieszkaniowych. Opracowywanie planów 
zarz dzania.

Alokum Nieruchomo ci
ul. Boche ska 4, 32-005 Niepo omice
tel. 506 222 666, 601 976 099
www.alokum.pl
Obs uga obrotu nieruchomo ciami; kupno, sprzeda , 
wynajem, doradztwo, kredyty, zarz dzanie.

Niepo omickie Centrum 

Nieruchomo ci. Micha  Punzet
ul. Okr na 10F, 32-005 Niepo omice
tel. 888 419 888
Kupno, sprzeda , wynajem; doradztwo kredytowe; 
projekty domów; porady prawne; geodezja; budowa 
i nadzór budowlany.

Projektowanie

„Struktura”. Projektowanie 
Architektoniczne. Pawe  Ma ek
ul. Wrzosowa 2a, 32-005 Niepo omice
tel. 12 657 98 90, 602 117 393
ptmalek@poczta.onet.pl
Adaptacje projektów typowych oraz projekty 
indywidualne; pomoc w uzyskaniu pozwolenia 
na budow .

Ogród

Garden Crew. Robert Balachowski
32-005 Stani tki 505
tel. 694 797 787
www.gardencrew.pl
gardencrew@10g.pl
Projektowanie i urz dzanie ogrodów. Us ugi 
ogrodnicze w pe nym zakresie, piel gnacja zieleni.

Woda

Wodoci gi Niepo omice sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepo omice
www.wodociagi-niepolomice.pl

Biuro Zarz du, tel./faks 12 281 24 23
Cz onkowie zarz du przyjmuj : pn 15.00-17.00 
– po wcze niejszym umówieniu osobistym lub 
telefonicznym
zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

Biuro Obs ugi Klienta
czynne: pn 9.00-17.00, wt-cz 7.30-14.30, pt 7.00-12.00
– Umowy, faktury: tel. 12 281 16 61
klient@wodociagi-niepolomice.pl

Dzia  Techniczny: tel. 12 281 16 62
Kasa

czynna: pn 9.00-16.00, wt-cz 8.00-14.30, pt 7.00-12.00
Na stronie internetowej zak adu mo na znale  

niezb dne formularze, wyniki bada  wody, aktualne 
cenniki oraz og oszenia i aktualno ci.

Pogotowie wod.-kan.
(Wodoci gi Niepo omice sp. z o.o.)
tel. 12 281 50 54 – ca odobowo
Awarie; eksploatacja sieci.

Odbiór odpadów

Odbiorem odpadów od mieszka ców zajmuje si  
przedsi biorstwo wy onione w przetargu przez 
gmin . Samorz d rozlicza si  z nim, jednocze nie 
zbieraj c op aty od mieszka ców. Natomiast 
przedsi biorstwa i instytucje podpisuj  umowy 
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z  rmami, które maj  prawo prowadzi  tak  
dzia alno  na terenie gminy.

Osoby indywidualne
Samorz d Niepo omic podpisa  umow  
z konsorcjum z o onym z Ma opolskiego 
Przedsi biorstwa Gospodarki Odpadami 
oraz  rmy SITA. Kub y na odpady zmieszane i worki 
do segregacji s  dostarczane za darmo, a za odbiór 

mieci ka de gospodarstwo p aci odpowiedni  
op at . Jej wysoko  wynika ze z o onej deklaracji 
i jest uzale niona od liczby osób oraz tego, czy 
segregujemy odpady, czy nie. P atno ci nale y 
dokona  do 15 dnia ka dego miesi ca. Mo na to 
zrobi  u so tysa, w kasie urz du lub przelewem na 
konto. Uwaga: numer tego konta jest inny 
ni  numer konta, na które wp acane s  podatki.

Standardy odbioru odpadów obowi zuj ce 
w gminie Niepo omice

Harmonogram odbiorów znajduje si  
w dostarczonym do ka dego gospodarstwa Pakiecie 
Informacyjnym oraz w Internecie.

mieci, zarówno te zmieszane jak i segregowane, 
s  odbierane dwa razy w miesi cu.

Odpady wielkogabarytowe – odbierane dwa razy 
w roku w formie tzw. wystawek.

Zu yte baterie, wietlówki i arówki 
energooszcz dne – nale y przekaza  do placówek 
handlowych prowadz cych sprzeda  tych 
produktów. S  one zobowi zane do zbierania ich 
w oznaczonych pojemnikach.

Zu yte akumulatory i opony – nale y oddawa  
podczas zakupu nowych w placówkach handlowych 
lub zak adach wulkanizacyjnych.

Przeterminowane leki – nale y zwraca  
do wyznaczonych aptek.

Zu yte opakowania nale y wrzuca  do worków 
czy pojemników bez zawarto ci.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych
ul. Wodna 2, 32-005 Niepo omice (na terenie 
dawnego wysypiska odpadów)
tel. 12 250 94 60
otwarty: wt-sb 10.00-18.00, zim  10.00-16.00

Referat Energii Odnawialnej 
i Gospodarki Komunalnej UMiG
ul. Zamkowa 5, I p., pok. nr 2, 32-005 Niepo omice

tel. 12 250 94 51/52/54/59
www.smieci.niepolomice.eu
smieci@niepolomice.com

Przedsi biorstwa i instytucje
SITA Ma opolska sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
Dzia  obs ugi klienta, tel. 12 390 71 15
Dzia  wywozu odpadów, tel. 12 390 71 20/27/29
www.sita.malopolska.pl
sita.krakow@sitapolska.com.pl

SINOMA. Krzysztof Oettingen
ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków
tel. 12 640 80 15, 12 644 19 02
www.sinoma.pl
sinoma@sinoma.pl

Zak ad Gospodarki Komunalnej 
w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
tel. 12 278 17 66
www.zgk.wieliczka.eu
zgk@wieliczka.eu

73

Pojemnik Wrzucamy Nie wrzucamy

Odpady 
ulegaj ce 
biodegradacji

- odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji 
(np. obierki po owocach i warzywach)
- odpady zielone, które pochodz  z piel gnacji terenów 
przydomowych (np. li cie, trawa, ga zie)
NIE nale y czy  obu tych rodzajów odpadów 
w jednym worku.

- mi sa, w dlin, ko ci
- produktów w opakowaniach
- kartonów po mleku lub napojach
- odchodów zwierz t domowych (psów, kotów itp.)

Papier i tektura - gazety i czasopisma
- prospekty, katalogi i reklamy
- papierowe torby na zakupy
- zu yte zeszyty, stare ksi ki, mapy
- papier biurowy i kserograficzny
- kartony i tektur
- koperty

- tapet
- zabrudzonego i zat uszczonego papieru
- papieru z foli  lub domieszk  tworzyw sztucznych
- pieluch, artyku ów higienicznych
- worków po cemencie
- papieru faksowego i termicznego
- papieru przebitkowego (kalki)
- kartonów po mleku lub napojach

Szk o bezbarwne i kolorowe tylko szk o opakowaniowe, czyli:
- butelki i s oiki po napojach i ywno ci
- opakowania po kosmetykach
- zarówno ze szk a bezbarwnego, jak i kolorowego

- ceramiki, fajansu, porcelany, kryszta ów
- szk a sto owego i aroodpornego
- luksferów (pustaków szklanych)
- szk a zbrojonego i okiennego
- szk a okularowego
- szyb samochodowych
- luster
- arówek fluorescencyjnych i neonowych
- butelek po produktach przemys owych (np. 
rozpuszczalnikach i rodkach ochrony ro lin)

Tworzywa sztuczne i metale - zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach 
spo ywczych, p ynach do mycia i chemii gospodarczej
- plastikowe worki, kubki, torebki, reklamówki
- plastikowe opakowania po owocach i wyrobach garma eryjnych
- kartony po mleku i sokach
- puszki po napojach i konserwach
- naczynia do gotowania
- metalowe narz dzia, pokrywki
- drobny z om, kapsle i zakr tki, folia aluminiowa

- opakowa  po lekach, olejach przemys owych 
i farbach
- opakowa  aerozolowych
- styropianu i tworzyw piankowych
- zabawek, sprz tu AGD
- cz ci samochodowych
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Przedsi biorstwo Wielobran owe 
MIKI Mieczys aw Jakubowski 
ul. Nad Drwin  33, 30-841 Kraków
tel. 12 267 57 98
www.miki.krakow.pl
miki@miki.krakow.pl

MIKI Recykling sp. z o.o.
ul. Nad Drwin  33, 30-841 Kraków
tel. 12 267 57 98
www.miki.krakow.pl
miki@miki.krakow.pl

A.S.A Eko Polska sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
sekretariat, tel. 32 376 34 50
kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie 
wywozu odpadów, tel. 801 501 511
www.asa-pl.pl
katowice@asa-pl.pl
Oddzia  Kraków: Eko-Smok
ul. Pó anki 76, 30-740 Kraków
tel. 12 681 18 22, 12 681 10 91

Przedsi biorstwo Us ug 
Komunalnych Van Gansewinkel 
Kraków sp. z o.o.
ul. Pó anki 64, 30-740 Kraków
Biuro Obs ugi Klienta, tel. 12 653 88 55
www.vangansewinkel.pl
bok@vangansewinkel.pl

Ma opolskie Przedsi biorstwo 
Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Dzia  Odbioru i Wywozu Odpadów
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
tel. 12 340 04 05, 12 340 04 07, 12 340 04 10/11
www.mpgo.krakow.pl
mpgo@mpgo.krakow.pl

EKOM. Maciejczyk sp.j.
ul. Zak adowa 29, 26-052 Nowiny
tel. 41 315 40 03, 41 368 46 61
www.ekom.org.pl

Ekombud s.c. M. Skowronek T. Gazda
ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 24 78
www.ekombud.pl

Remondis sp. z o.o. Oddzia  Kraków
ul. Ciep ownicza 54, 31-574 Kraków
tel. 12 262 91 44
www.remondis.pl
info@remondis.pl

Firma Importowo-Handlowo-
-Us ugowa. Pol-Krak-Nomad s.c. 
Zbigniew Suwaj, Ma gorzata 
Horo ko-Suwaj
ul. Pacho skiego 28, 31-223 Kraków
tel. 12 632 18 49

www.polkraknomad.pl
polkraknomad@interia.eu

Anna Kurbogaj. 
EKO Transport-Us ugi-Handel
ul. Kurczaba 33/96, 30-868 Kraków

EKO-TRANS. Jerzy Kruk
ul. Nad Wilg  18, 30-698 Kraków
tel. 12 270 31 80, 12 266 04 73
www.ekotrans-kruk.pl
kontakt@ekotrans-kruk.pl

Geomar Recykling. Ma gorzata 
Gofron
ul. Dro d owa 5, 30-898 Kraków
tel. 12 356 54 43; 662 240 664
www.geomar.net.pl

Miejskie Przedsi biorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno, tel. 32 616 35 51
www.veolia-es.pl
jaworzno@veolia-es.pl

Nieczysto ci ciek e

FHU J.B. Barbara Jastrz bska
Sygneczów 113, 32-020 Wieliczka
tel. 12 451 88 00

74
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Feniks. Jerzy Otwin
ledziejowice 244, 32-020 Wieliczka

tel. 12 278 45 93
www.feniks.kki.pl
feniks@feniks.kki.pl

FHU BOMI. Jania Monika
ul. Zam ynie 30D, 30-898 Kraków
tel. 667 888 126
www.asenizacja-krakow.pl
bomi@poczta.onet.pl

Clipper Sp. z o.o. 
ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa
tel. 22 868 45 92
www.clipper.com.pl
 rma@clipper.com.pl

Oddzia : ul. Pana Tadeusza 6B, 31-727 Kraków
tel. 12 296 11 35

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. P ochoci ska 29, 03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79
www.toitoi.pl
toitoi@toitoi.pl

FHU Omega
ul. Snycerska 16, 30-817 Kraków
adres do korespondencji: 
ul. Pó anki 30, 30-898 Kraków, tel. 12 653 93 61
www.omega-krakow.pl
biuro@omega-krakow.pl

WC Serwis
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
tel. 32 278 45 31
www.wcserwis.pl
biuro@wcserwis.pl
Oddzia  w Krakowie
ul. Powsta ców 50, 31-422 Kraków
tel. 12 682 60 40
malopolski@wcserwis.pl

FHU abcia. Bosak Ewa
Lednica Górna 111A, 32-020 Wieliczka
tel. 12 452 32 82

Toalety.pl. Grzegorz Ba ut
ul. W wozowa 32F, 31-752 Kraków
tel. 12 425 78 13
www.toalety.pl
biuro@toalety.pl

Zak ad Gospodarki Komunalnej 
w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, 30-020 Wieliczka
tel. 12 278 17 66
www.zgk.wieliczka.eu
zgk@wieliczka.eu

Gaz

Pogotowie gazowe
tel. 992 (ca odobowo)

Polskie Górnictwo Na  owe 
i Gazownictwo SA. Obrót Detaliczny
Biuro Obs ugi Klienta w Wieliczce
ul. Legionów 20, 32-020 Wieliczka
czynne: pn-pt 8.00-17.00
Telefoniczne Centrum Obs ugi Klienta: 12 687 46 05
czynne: pn-pt 7.00-19.00

Pr d

Pogotowie energetyczne
tel. 991 (ca odobowo)

Tauron Dystrybucja SA
Rejon Dystrybucji Kraków Nowa Huta
os. Zgody 14, 31-951 Kraków
czynne: pn-wt, cz-pt 8.00-16.00, r 8.00-18.00
Telefoniczna Obs uga Klienta, 32 606 06 06
czynne: pn-pt 7.00-18.00
www.tauron-dystrybucja.pl
tok.indywidualni@tauron-pe.pl
Korespondencja: Tauron Obs uga Klienta, 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Zeskanuj kod, aby przej  
na stron  internetow  
po wi con  gospodarce 
odpadami
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32-005 Niepo omice, pl. Zwyci stwa 13
 Redakcja: 

ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 250 94 50
redaktor naczelna: Joanna Kocot
joanna.kocot@niepolomice.com

Nasza Okolica
Informator Handlowo-Gospodarczy
Miesi cznik og oszeniowo-reklamowy
Wydawca: F.P.H.U. IHG
32-003 Zakrzowiec 216
tel. 12 281 00 86, 12 263 72 03
www.naszaokolica.eu; www.ihg.pl
biuro@ihg.pl

Panorama Powiatu Wielickiego
Miesi cznik bezp atny
Wydawca: Sal-Press 
pl. Goliana 4B, 32-020 Wieliczka
tel. 12 278 17 62
www.panorama.wieliczka.pl
panorama.wieliczka@interia.pl

Nasze ycie
Miesi cznik bezp atny
Wydawca: AP-Lifepress s.c.
ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka
tel. 533 380 909
www.naszezycie.eu
redakcja@naszezycie.eu

Przesy ki, paczki

Poczta Polska
Urz d Pocztowy
www.poczta-polska.pl
Rynek 20, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 10 02
czynne: pn-pt 8.00-20.00, sb 7.00-13.30

Agencja Pocztowa
ul. Na Tamie 7, 32-005 Niepo omice (Biedronka)
czynne: pn-pt 8.00-17.00

Agencja Pocztowa Pod e
32-003 Pod e 103
tel. 12 281 88 67
czynne: pn-pt 8.00-17.00

Agencja Pocztowa
Wola Batorska 221, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 68 49
czynne: pn-pt 8.30-14.30

Inne
Siódemka. Przesy ki Expresowe
Punkt Odbioru Przesy ek
ul. Boche ska 18, 32-005 Niepo omice („Lewiatan”)
tel. 22 777 77 77
czynne: pn-pt 9.00-22.00

Inne 

Ksi garnie / Artyku y biurowe
Ksi garnia Techniczna DOS s.c.
A.M. P kala, M. Ko ció ek
Rynek 1, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 19 34
Ksi ki, zabawki, artyku y szkolne.

Biuromix. Marian P kala
Rynek 26, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 19 34
Artyku y biurowe, us ugi kserogra  czne, druki, 
piecz tki.

Sprzeda , serwis sprz tu IT
Lukanet
pl. Kazimierza Wielkiego 4, 32-005 Niepo omice
tel. 12 288 92 28
www.lukanet.pl
biuro@lukanet.pl
Sprzeda  i serwis komputerów i laptopów, kas 
 skalnych; tusze i tonery do drukarek; akcesoria.
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EDostawcy Internetu
Fiberway Sp. z o.o.
ul. Jagiello ska 6, 32-005 Niepo omice
tel. 12 312 12 13
www.  berway.pl
biuro@  berway.pl
Szerokopasmowy Internet i telefonia cyfrowa, cza 
asymetryczne i symetryczne, dost p bezprzewodowy 
i kablowy.

RTV – sprzeda , us ugi
Robert Haberman
tel. 608 147 651
Przedstawiciel regionalny Cyfrowego Polsatu.

Systemy alarmowe, monitoring itp.
Alarmmonit – Elektroniczne systemy 
zabezpiecze
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice 
tel. 12 346 45 66, 504 708 039, 791 233 791
www.alarmmonit.pl
biuro@alarmmonit.pl
Domofony, wideodomofony; Systemy TV 
przemys owej; Systemy alarmowe.

3K-INFRASTRUCTURE Sp. z o.o
32-007 Zabierzów Boche ski 529i
tel. 600 929 277, faks 12 288 20 27
www.3k-i.pl
o  ice@3k-i.pl
Wykonywanie projektów i ich realizacja w 
zakresie: systemy monitoringu i TV przemys owej, 
okablowanie strukturalne, dedykowane sieci 
elektryczne, aktywna infrastruktura sieciowa, 
systemy serwerowe i stacje robocze, D wi kowe 
Systemy Ostrzegawcze (DSO) Systemów Alarmu 
Po arowego (SAP), systemy telekomunikacyjne 
i centrale telefoniczne oraz VoIP, Systemy 
Inteligentnego Budynku wraz z BMS oraz systemy 
rejestracji czasu pracy i kontroli dost pu (RCPiKD).

Biura podró y
Salt Travel
ul. 3 Maja 1, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 28 63
www.salttravel.pl
niepolomice@salttravel.pl

Biuro Podró y Bison Tours
ul. Ko ciuszki 7, 32-005 Niepo omice
tel. 511 775 513
www.bisontours.pl
biuro@bisontours.pl

Biuro Podró y One2Fly
pl. Zwyci stwa 1, 32-005 Niepo omice
tel. 602 516 640, 508 440 550
biuro@onet2  y.pl

Jazda konna, przeja d ki
Stajnia Pasymo. Sylwia St powska
Wola Batorska 613, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 12 281 62 29, 501 332 175
www.pasymo.com
info@pasymo.com

Wyprawy edukacyjne dla dzieci, nauka jazdy konnej, 
przeja d ki bryczk  po Puszczy Niepo omickiej.

Lando Tours. Czes aw Trzos
os. Kaptarz 2A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 16 46, 602 572 192
www.landotours.pl
lando@landotours.pl

luby stylowymi karetami i powozami, kuligi, 
przeja d ki konne, pikniki z ogniskiem i muzyk , 
wycieczki jednodniowe dla grup szkolnych 
i przedszkolnych.

Sprz tanie
F.H.U. Marina. Maria Szmudzi ska. 
S awomir Front
Stani tki, ul. Ogrodowa 721, 32-005 Niepo omice
tel. 784 739 236, 532 420 286
Sprz tanie mieszka , posesji, grobów i innych.

Garden Crew. Robert Balachowski
32-005 Stani tki 505
tel. 694 797 787
www.gardencrew.pl
gardencrew@10g.pl
Sprz tanie i piel gnacja grobów. W okresie zimowym 
usuwanie niegu z posesji prywatnych, parkingów, 
przedsi biorstw.

Wojtasleb93
tel. 691 665 425, 517 965 208
Sprz tanie biur, obiektów, domów, posesji; ponadto 
prasowanie.

Odbiór z omu
Wojtasleb93
tel. 691 665 425, 517 965 208
Odbiór z omu na telefon u klienta, wa enie u klienta, 
p atno  gotówk , za adunek r czny i maszynowy.

Us ugi fotogra  czne
Studio Foto Expres
ul. Parkowa 18, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 37 22

Fotogra  a. Emilia Kwietniowska
ul. Mokra 16E/4, 32-005 Niepo omice
tel. 664 272 494
www.kwietniowska.com
emilia@kwietniowska.com

Fotogra  a. ukasz Lisiecki
ul. wierkowa 2, 32-005 Niepo omice
tel. 509 170 038
www.lukaszlisiecki.com
foto@lukaszlisiecki.com

Gra  ka, projektowanie
Arsarti. Pracownia kreatywna
Joanna Sobczyk-Paj k
32-003 Pod e 86, tel. 503 124 058
www.arsarti.pl
pracownia@arsarti.pl
Fotogra  a, projekty gra  czne, strony internetowe, 
malarstwo.

Wystrój wn trz, dekoratorstwo
Burda Art. Alicja Burda
pl. Zwyci stwa 4, 32-005 Niepo omice
tel. 783 029 090
www.burdaart.com.pl
burdaart@republika.pl
Projektowanie wn trz, malarstwo, gra  ka 
komputerowa.

Prestige. Kompleksowy wystrój okna
ul. Kolejowa 3, 32-005 Niepo omice
tel./faks 12 281 32 09

Pracownie artystyczne
Pracownia Artystyczna Kredens. 
Klima Ma gorzata
ul. Zamkowa 9, ul. Boche ska 49
32-005 Niepo omice
tel. 505 707 462
R kodzie o, renowacja mebli, portrety.

R kodzie o Artystyczne. Liwer
Weronika Liszka
ul. Kolejowa 7A, 32-005 Niepo omice
tel. 516 064 820

Krawiec
Us ugi krawieckie
Rynek 1, 32-005 Niepo omice (pawilon handl, I p.)
tel. 695 116 125

Krawcownia – Pracownia Krawiecka 
ul. Targowa 1H, 32-005 Niepo omice
tel. 500 249 928
Us ugi krawieckie; sklep z tkaninami.

Tapicer
Tapicer
ul. 3 Maja 43, 32-005 Niepo omice
tel. 660 394 732

Awarie domowe
Wojtasleb93
tel. 691 665 425, 517 965 208
Wymiana zlewów, baterii; pod czanie pralek, 
kuchenek, zmywarek; przetykanie kanalizacji; 
szklenie okien i drzwi; sprz tanie obiektów, 
strychów, piwnic; wymiana zu ytych zasobników 
na ciep  wod . 7 dni w tygodniu.

Szklarz
Zak ad Us ug Szklarskich. Dziadur 
Stanis aw 
ul. Akacjowa 6, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 29 08

Hydraulik
Zak ad Instalacji Sanitarnych. Kasina 
Wies aw
ul. Bohaterów Westerplatte 1, 32-005 Niepo omice
tel. 601 070 228

Kominiarz
Us ugi kominiarskie
tel. 694 349 807, 12 281 21 22
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Us ugi elektroinstalacyjne
Us ugi Elektroinstalacyjne Szczud o
32-003 Pod e 103
tel. 602 857 472
Kompleksowe us ugi elektroinstalacyjne.

Magiel, pralnia
Magiel
ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepo omice
tel. 605 400 733

Pralnia Piórko
ul. Na Grobli 2L, 32-005 Niepo omice
tel. 508 063 030, 600 729 232
pralnia.piorko@gmail.com
Punkt przyj  w pawilonie handlowym, 
Rynek 1, I pi tro, pracownia krawiecka.
Chemiczne czyszczenie garderoby, maglowanie, 
pranie, us ugi krawieckie.

Prasowanie
Wojtasleb93
tel. 691 665 425, 517 965 208
Us ugi prasowania; odbiór i dowóz do klienta.

Szewc
FHUM Misiek
ul. Targowa 6A, 32-005 Niepo omice
tel. 500 100 401
Naprawa obuwia, wymiana zamków, torebki, plecaki

Kwiaciarnie
Kwiaciarnia Lobelia
ul. Ko ciuszki 9, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 28 35, 692 484 124

Kwiaciarnia Bonsai
32-003 Pod e 4
tel. 501 333 899

Kwiaciarnia Mak
32-003 Pod e 103
tel. 12 281 88 67
www.kwiaciarniamak.eu

Zwierz ta
Lecznica dla zwierz t
ul. Bohaterów Getta 7, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 14 81, 601 836 328

Gabinet Weterynaryjny DAN-VET
ul. Batorego 5, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 02 20

Przychodnia Weterynaryjna Centrum 
Weterynaryjne im. w. Franciszka
Hortensja Tokarz
ul. Rumiankowa 14, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 00 68; 516 186 901
www.centrumswfranciszka.com
centrum.wet.franciszek@gmail.com

Pensjonat dla pupila
Hotel dla psów i kotów
ul. Wa owa 11, 32-005 Niepo omice

tel. 12 281 21 62; 668 306 076
www.pensjonatpupila.pl
bozena-bator@wp.pl

Liwer – Psi fryzjer. Weronika Liszka
ul. Kolejowa 7A, 32-005 Niepo omice
tel. 516 133 227
wliszka@o2.pl

Psi Fryzjer PieSzczotka
32-003 Pod e 520 (naprzeciwko OSP)
tel. 694 133 784
www.pieszczotka.pl
salon@pieszczotka.pl
Kompleksowe zabiegi piel gnacyjne dla psów i 
kotów.

Us ugi pogrzebowe
Znicz. Zak ad Us ug Pogrzebowych
ul. Grunwaldzka 43, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 18 82, 602 327 420, 606 342 061
Kompleksowe us ugi pogrzebowe i cmentarne.

Us ugi pogrzebowe. M. Chyra i S-ka
ul. Op otki 11, 32-005 Niepo omice 
tel. 12 281 10 63, 509 138 206, 509 138 207
Kompleksowe us ugi pogrzebowe i kamieniarskie.

Sprzeda  zniczy
F.H.U. Marina. Maria Szmudzi ska. 
S awomir Front
Stani tki, ul. Ogrodowa 721, 32-005 Niepo omice
tel. 784 739 236, 532 420 286
Sprzeda  zniczy i wk adów d ugopal cych, 
wi zanek kwiatów sztucznych, tablic nagrobkowych 
laserowych i innych, sprz tanie i piel gnacja grobów. 
Czynne codziennie.

Sprzeda  dewocjonaliów
Dewocjonalia. Krystyna Klich
Rynek 1, 32-005 Niepo omice
Dom Handlowy, I pi tro

Sprzeda  odzie y
Euro-Jeans. Tomasz Tracz
Rynek 1, 32-005 Niepo omice
Dom Handlowy, I pi tro
Sklep odzie owy.

Auto moto
Godula Moto Sport
ul. Na Grobli 2A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 644 75 55; faks 12 425 88 97
www.godula.pl
tuning@godula.pl
Przegl dy eksploatacyjne, remonty silników, 
rozrz dy, sprz g a, zawieszenia, naprawa turbin, 
t umiki, zbie no , hamulce, klocki, klimatyzacje, 
tuning chipowy, elektronika, autokomputery; 
instalacje gazowe. Tuning samochodów. 

Auto Centrum
Auto naprawa. Eugeniusz D bro
ul. Na Grobli 2M, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 23 23, 601 509 255

Kontrola pojazdów, przegl dy rejestracyjne, 
naprawa, regulacje, mechanika, elektromechanika, 
klimatyzacja.

Auto Nowak
Blacharstwo Lakiernictwo
ul. Na Grobli 2N, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 20 50, 602 530 357
Naprawa samochodów, blacharstwo i lakiernictwo 
samochodowe.

Auto-Port s.c.
ul. Grunwaldzka 40, 32-005 Niepo omice
tel. 504 080 757
www.podkopcem.com
kontakt@podkopcem.com
Serwis opon; auto myjnia.

FHU Moto-Elektro
Krzysztof St pniowski
os. Królowej Bony 11, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 23 68, 12 400 02 29
www.moto-elektro.motointegrator.pl
motoelektro.krzysiek@vp.pl
Podstawowa obs uga eksploatacyjna samochodu, 
naprawy mechaniczne, akcesoria, us ugi dodatkowe.

A.T.M. Car Serwis
ul. M y ska 3A, 32-005 Niepo omice
tel. 12 346 49 80, 691 330 030
atmcar@onet.eu
Mechanika pojazdowa, diagnostyka KTS, cz ci, 
opony, klimatyzacja.

Zak ad Mechaniki Pojazdowej
Ku  Zdzis aw
ul. Batorego 56, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 19 15
Mechanika pojazdowa – szlifowanie bloków.

Mechanika Pojazdowa, lusarstwo 
i Pomoc Drogowa. Leszek Zych
ul. P aszowska 12, 32-005 Niepo omice
tel. 12 281 14 36
Mechanika pojazdowa; lusarstwo; wulkanizacja; 
pomoc drogowa.

Mobil Serwis
Zbigniew Maciejasz
ul. Brzozowa 8, 32-005 Niepo omice
tel. 505 053 947
Elektryka i elektronika samochodowa, obs uga 
samochodów dostawczych, us ugi transportowe, 
pomoc drogowa.

HM-TECH
ul. My liwska 4A, 32-005 Niepo omice
tel. 691 741 090
Alarmy samochodowe, centralne zamki, sterowniki, 
zestawy HID XENON, wiat a dzienne LED, 
na wietlacze LED.

Naprawa Pomp Wtryskowych
Krzysztof Szel g
ul. Boche ska 16, 32-005 Niepo omice

RÓ
ŻN

E

78

info_2015_makieta OK_IHG.indd   78 2015-02-16   14:04:37



RÓ
ŻN

E

79

tel. 12 281 10 69

FPHU Anromix
Robert Haberman
ul. Ko ciuszki 7, 32-005 Niepo omice
tel. 608 147 651
CB radia; alarmy samochodowe; centralne zamki; 
radia, g o niki, kable; akcesoria samochodowe.

Auto-Serwis Termanowscy
ul. Wimmera 10, 32-005 Niepo omice
tel. 12 444 11 03, 504 572 126, 784 847 943
www.termanowscy.pl
biuro@termanowscy.pl
Stacja kontroli pojazdów; mechanika; diagnostyka; 
wulkanizacja; myjnia 24h; klimatyzacja; sklep 
motoryzacyjny; LPG; komis.

STEL-CAR. Auto Serwis
Stanis aw Szywa a
ul. Wi niowa 5B, 32-005 Niepo omice
tel. 501 473 559
Kontrola, regulacja, naprawa: uk adów 
hamulcowych, silników, zawiesze , skrzyni biegów, 
alternatorów, rozruszników. Specjalizacja: ford –  
diagnostyka – IDS, przegl dy, wymiana oleju.

Smart-Serwis
ul. Pionierów 2, 32-005 Niepo omice
tel. 606 334 156
Kompleksowe naprawy powypadkowe.

Elektromechanika pojazdowa
Juszczyk Zbigniew
Ochmanów 27, 32-003 Pod e
tel. 509 097 033

FUH Olek
Aleksander Hytro
Stani tki 198, 32-005 Niepo omice
tel. 501 338 055
Auto serwis; blacharstwo, lakiernictwo, mechanika 
samochodowa, elektroniczne ustawianie zbie no ci.

GT Gaz
Grzegorz Trzos
Wola Zabierzowska 109, 32-007 Zabierzów Boche ski
tel. 503 100 034
Monta  instalacji LPG; serwis; naprawy 
bie ce samochodów i motocykli; monta  
haków holowniczych i t umików; serwis opon; 
komputerowe wywa anie kó .

MARGUM
Marek Wa
Zakrzów 387, 32-003 Pod e
tel. 501 953 091
Auto serwis, diagnostyka komputerowa, 
elektromechanika; us ugi wulkanizacyjne, sprzeda .

FHU GAC
Monta  instalacji LPG
ul. Na Tamie 1A, 32-005 Niepo omice

tel. 12 281 35 04
Stacja paliw, gaz.

Ekologiczna Myjnia Parowa
tel. 600 193 782
www.myjnianiepolomice.org
Myjnia mobilna, z dojazdem do klienta.

Z omowanie pojazdów
FUPH Auto-Technik
Krzysztof Guzik
32-007 Wola Batorska 99
tel. 12 281 60 41, 604 936 791
Stacja Demonta u Pojazdów k09; recykling 
pojazdów samochodowych.
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