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W numerzeNa początek

Szanowni Państwo!

W ubiegłym numerze opisywaliśmy  
działalność ponad 70 fundacji i stowarzy-
szeń w naszej gminie, które w całej krasie 
można było obejrzeć i na nowo poznać 
w trakcie święta Organizacji Pozarządo-
wych. Organizacje są jednak aktywne cały 
rok, a kolejnym dowodem na to, że na-
sza gmina jest przykładem niezwykłego 
współdziałania NGO są tegoroczne Pola 
Chwały.

Druga ważna sprawa: został podpisały 
list intencyjny w sprawie budowy stopnia 
wodnego na Wiśle, o czym wypowiadają 
się burmistrz Roman Ptak oraz Zbigniew 
Siedlarz, reprezentujący Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej, a zara-
zem koordynator ds. Promocji i Rewitali-
zacji Wiślanego Szlaku Żeglownego.

Zapraszam do lektury.

   Artur Negri

GAZETA
NIEPOŁOMICKA
www.niepolomice.eu

Pismo należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Nakład: 4000 egz.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, 
Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
Adres redakcji: 32-005 Niepołomice, ul. Zamkowa 5, tel. 12 378 35 01,
faks 12 281 19 91, e-mail: joanna.kocot@niepolomice.com
Redaktor naczelny: Artur Negri
Sekretarz redakcji: Joanna Kocot
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, ponadto zastrzega sobie 
prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich 
własnym tytułem.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Skład, druk oraz kolportaż: Alnus Sp. z o.o. 
30-698 Kraków, ul. Wróblowicka 63 
tel.: 12 / 659 71 80, fax: 12 / 659 71 79, email: biuro@alnus.pl 
www.alnus.pl 

1Gazeta Niepołomicka | listopad 2011



2 Gazeta Niepołomicka | listopad 2011

Magistrat

Szanowni Państwo,

Sygnatariusze listu zobowiązali się do 
działania na rzecz utworzenia w między-
walu na wysokości przysiółka Koźlica stop-
nia wodnego. Gdyby udało się zrealizować 
zamierzony cel, skanalizowany zostałby od-
cinek Drogi Wodnej Górnej Wisły, co pod-
niosłoby jakość szlaku żeglownego z Kra-
kowa przez Niepołomice do klasy czwartej. 

Dziś znamy tylko szkic planowanych 
rozwiązań, ponieważ pierwszym etapem 
inwestycji będą prace projektowe. Ich sza-
cunkowy koszt to około 10 milionów zło-
tych, a cel – dokładna analiza możliwych 
rozwiązań i zaprojektowanie stopnia wod-
nego w taki sposób, żeby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia podtopień i zwiększyć bezpie-
czeństwo powodziowe.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż gmi-
na Niepołomice w finansowaniu inwestycji 
nie będzie brała udziału. Pozyskiwaniem 
funduszy zająć się mają pomysłodawcy 
projektu. Należy przewidywać, że cześć 
kosztów wezmą na siebie właściciele elek-
trowni wodnych, które planują wykorzy-
stać stopień do produkcji zielonej energii.

Wiem, że część mieszkańców terenów 
leżących w bezpośredniej bliskości Wisły, 
a także przedsiębiorców działających na te-
renie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, 
uważa realizację tej inwestycji za potencjal-
nie niebezpieczną. Obawiają się wzrostu 
zagrożenia powodziowego oraz podnie-
sienia poziomu wód gruntowych. Trudno 
odmówić im prawa do takich opinii, szcze-
gólnie, że przeprowadzenie kompleksowej 
akcji informacyjnej przybliżającej projekt 
wciąż jest jeszcze przed nami.

Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że 
zgadzając się z tezami wysuwanymi przez 
entuzjastów projektu, mówiącymi o na-
dziei na przywrócenie połączeń wodnych 
pomiędzy naszym miastem a Krakowem  
i budowę mariny, a tym samym zwiększe-
nie dochodów z turystyki, pamiętam, że 
gospodarka Niepołomic opiera się o Stre-
fę Inwestycyjną oraz budownictwo miesz-
kaniowe. Te dwa obszary były, są i będą 

naszym priorytetem. Nie będzie miała 
miejsca sytuacja, w której budowa stopnia 
wodnego w jakikolwiek sposób negatywnie 
oddziaływałaby na tereny zurbanizowane 
oraz obszary przemysłowe.

Co więcej – inwestycja w stopień wodny 
oznaczać będzie przebudowę koryta Wisły 
oraz remont obecnie istniejących wałów 
przeciwpowodziowych. Będzie to nie-

zbędne, aby zapewnić pełne bezpieczeń-
stwo mieszkańcom i przedsiębiorstwom. 
Twórcy koncepcji budowy stopnia wod-
nego zakładają też konieczność budowy 
sieci przepompowni, która zagwarantuje 
utrzymanie wód gruntowych na bezpiecz-
nym poziomie. Warto tez zaznaczyć, że 
budowa mieści się w przyjętym przez Radę 
Ministrów „Programie ochrony przed po-

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że zgadzając się z tezami wysuwanymi 
przez entuzjastów projektu, mówiącymi o nadziei na 

przywrócenie połączeń wodnych pomiędzy naszym miastem 
a Krakowem i budowę mariny, a tym samym zwiększenie 

dochodów z turystyki, pamiętam, że gospodarka Niepołomic 
opiera się o Strefę Inwestycyjną oraz budownictwo mieszkaniowe. 

Te dwa obszary były, są i będą naszym priorytetem. Nie będzie 
miała miejsca sytuacja, w której budowa stopnia wodnego 

w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływałaby na tereny 
zurbanizowane oraz obszary przemysłowe.

18 października na Zamku Królewskim w Niepołomicach Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Małe Elektrownie Wodne SA 
i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej podpisały list intencyjny w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle.
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Idea budowy stopnia wodnego na rzece 
Wiśle w Niepołomicach, który miał umoż-
liwić rozwój żeglugi śródlądowej, pojawiła 
się już przed I wojną światową. Po II woj-
nie światowej, w roku 1946 powrócono do 
niej, jednak dopiero w 1979 roku opraco-
wano projekt wykonawczy tej inwestycji 
hydrotechnicznej. Niestety kryzys lat 80-
tych XX wieku przerwał już zaczęte prace 
przygotowawcze. 

Następną próbą było wpisanie inwesty-
cji budowy stopnia wodnego „Niepoło-
mice” (wg projektu z lat 70-tych) na listę 
rezerwową projektów indywidualnych 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko z dnia 14 listopada 2007. 
Budowa miała być zrealizowana w latach 
2009-2013. Wartość projektu 52,00 mln 
euro, wartość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej 20,00 mln euro. Orga-
nem wnioskującym był Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

1 lutego 2008, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego przedstawiło zweryfikowane 
listy inwestycji i projektów, które zakwali-
fikowały się na dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. Niestety na tych listach 
nie znalazł się już projekt budowy stopnia 
wodnego „Niepołomice”. Niewiele bra-
kowało, aby cała historia związana z tym 
stopniem wodnym zakończyłaby się z po-
czątkiem 2008 roku. 

W roku 2007 zainteresowałem Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomic-
kiej ideą budowy stopnia wodnego „Nie-
połomice” dzięki któremu będzie można 
uruchomić turystyczną i pasażerską żeglu-
gę śródlądową w naszej gminie; w wyni-
ku czego okazało się, że zostałem kolejną 
osobą, która pisze dalszą historię starań 
o realizację tego stopnia wodnego. Przez 
ostatnie cztery lata dzięki wsparciu Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomic-
kiej oraz Burmistrza Romana Ptaka udało 
się na nowo ożywić tą ideę.

Należy mieć świadomość, że stan zabu-
dowy regulacyjnej Wisły od stopnia wod-
nego „Przewóz” w Krakowie do ujścia rze-
ki Raby ulega stałemu pogorszeniu, 

spowodowane jest to nasilającą się ero-
zją denną i boczną. Dodatkowo powódź w 
roku 2010 przyspieszyła procesy erozyjne 
na wyżej wymienionym odcinku rzeki 
Wisły. Szczególne obawy wywołują dane 
dostępne w RZGW Kraków o niebez-
pieczeństwie związanym z zagrożeniem 

stabilności wiślanego wału przeciwpowo-
dziowego (w wielu miejscach) oraz sta-
bilności filara mostu drogowego w Nie-

wodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, jako 
inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo 
powodziowe poniżej istniejącego stopnia 
Przewóz.

Inwestycja mieć będzie pozytywny efekt 
ekologiczny. Dzięki budowie elektrowni 
wodnych będzie można produkować tyle 
zielonej energii, ile starczyłoby na zapew-
nienie elektryczności wszystkim mieszkań-
com gminy Niepołomice. Obecnie spółka 
Małe Elektrownie Wodne jest w trakcie 
realizacji projektów, których efektem bę-
dzie budowa sześciu elektrowni wodnych 
o łącznej mocy 8,77 MW. Mają więc odpo-
wiednie doświadczenie w budowie takich 

obiektów. A dzięki budowie przepławek dla 
ryb, nie zostanie utrudniona naturalna mi-
gracja tych zwierząt. 

Nie znamy jeszcze terminów rozpoczę-
cia, a tym bardziej zakończenia inwestycji. 
Znany też zaledwie szacunkowe koszty jej 
realizacji, wyliczone na 60 milionów zło-
tych. Przed projektantami jeszcze długa 
droga administracyjno-prawna. Taka in-
westycja wymagać będzie uzyskania pozy-
tywnej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Ta procedura jest skomplikowana, a jej 
uzyskanie wymagać będzie od inżynierów 
zastosowania rozwiązań minimalizujących 
wpływ inwestycji na ekosystem.

Będziemy śledzić prace nad projektowa-
niem i ewentualną budową stopnia wodne-
go, a o wszystkich „kamieniach milowych” 
w trakcie realizacji inwestycji poinformuje-
my Państwa bezzwłocznie. Wierzę jednak, 
że powstanie stopnia wodnego Niepoło-
mice da pozytywny efekt i jeszcze silniej 
ugruntuje pozycję naszej gminy jako waż-
nego miejsca na mapie Polski.

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

Realizacja budowy stopnia wodnego to nie „tylko” jaz, elektrownia wodna i śluza dla statków, lecz też przede wszystkim stabilizacja 
wyerodowanego koryta rzeki, modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz kompleksowe uregulowanie stosunków wodnych  
w naszej gminie.

O stopniu wodnym

Zbigniew Siedlarz
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

koordynator ds. Promocji i Rewitalizacji 
Wiślanego Szlaku Żeglownego

Budowa jednego stopnia wodnego (jaz, śluza, 
elektrownia wodna, pompownie wody, urzą-
dzenia odwodnieniowe) to między innymi:
• poprawa zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego przez stabilizację wyerodowane-
go koryta rzeki oraz możliwość magazyno-
wania wód przy wysokich stanach  
i zasilania rzek przy niskich stanach wody,
• poprawa i stabilizacja poziomu wód 
podpowierzchniowych i gruntowych na 
obszarach przyległych do rzeki,
• zwiększenie zasobów wodnych,
• poprawa warunków szlaku żeglownego 
na odcinku od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu kilometrów, więc koszt rozłożony na 
kilometry drogi wodnej znacznie spada,
• nie odbieranie przestrzeni życiowej 
zwierzętom i roślinom tak bezpowrotnie 
jak droga czy kolej dzięki spiętrzeniu wody 
w rzece tworzą się nowe biotopy),
• wykorzystanie energii wodnej przez przy-
stopniową elektrownię wodną, dzięki której 
rekompensuje się znaczną część kosztów 
wzniesienia i eksploatacji stopnia wodnego,
• woda po zrzucie z przystopniowych elek-
trowni wodnych posiada lepsze parametry 
czystości niż przed pobraniem. Turbiny 
wodne działają jak klasyczny aerator na-
powietrzający wodę, dzięki temu poprawia 
się jej zdolność do samooczyszczania 
biologicznego.
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połomicach ( zlokalizowanego na drodze 
krajowej nr 75 ). 

Zwracam uwagę, że jedynym skutecz-
nym sposobem stabilizacji koryta rzeki 
Wisły na w/w odcinku jest realizacja budo-
wy stopnia wodnego „Niepołomice” oraz 
stopnia wodnego „Podwale” przed Nowym 
Brzeskiem. Bez tych inwestycji rezultat ja-
kichkolwiek prac naprawczych w zabudo-
wie regulacyjnej Wisły będzie miał charak-
ter doraźny i tymczasowy.

Jednak pragnę rozproszyć oba-
wy mieszkańców, którzy niepokoją się 
wzrostem poziomu wód gruntowych na 
wskutek piętrzenia wody w rzece Wiśle.  
W ramach budowy stopnia wodnego 
„Niepołomice” zostaną wykonane kom-
pleksy odwodnieniowe (sieć drenaży  
i rowów odwadniających z pompownia-

mi) przeznaczone do regulacji stosun-
ków wodnych. Urządzenia te utrzymywać 
będą prawidłowy poziom wód grunto-
wych w strefie oddziaływania piętrzenia 
na stopniu. 

Podkreślić chcę, że realizacja budowy 
stopnia wodnego to nie „tylko” jaz, elektrow-
nia wodna i śluza dla statków, lecz też przede 
wszystkim stabilizacja wyerodowanego ko-
ryta rzeki, modernizacja wałów przeciwpo-
wodziowych oraz kompleksowe uregulowa-
nie stosunków wodnych w naszej gminie.

Z tych powodów budowa stopnia 
wodnego „Niepołomice” została wpisana  
w „Program Ochrony przed Powodzią  
w Dorzeczu Górnej Wisły”. Podpisanie li-
stu intencyjnego jest pierwszym krokiem 
zmierzającym do realizacji tej ważnej in-
westycji hydrotechnicznej w Małopolsce.

Pragnę rozproszyć obawy mieszkańców, którzy niepokoją się 
wzrostem poziomu wód gruntowych na wskutek piętrzenia 

wody w rzece Wiśle. W ramach budowy stopnia wodnego 
„Niepołomice” zostaną wykonane kompleksy odwodnieniowe 

(sieć drenaży i rowów odwadniających z pompowniami) 
przeznaczone do regulacji stosunków wodnych. 

Urządzenia te utrzymywać będą prawidłowy poziom wód 
gruntowych w strefie oddziaływania piętrzenia na stopniu.

Krótko …

Remont ulic do końca listopada

Joanna Kocot
Grzegorz Sendor

Rozpoczął się kolejny już etap naprawy 
drogi wojewódzkiej nr 964. Tym razem 
wymieniane są zniszczone krawężniki 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Płaszowską do centrum miasta.
Początek, jak w poprzednich etapach, 
jest ten sam – wycinane są zniszczone 
krawężniki i wymieniane na nowe. 
Następnie będzie frezowanie i wylewanie 
nowej nakładki. Niestety, powoduje to 
utrudnienia w ruchu, dlatego prosimy 
wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Dzięki temu remontowi pozbędziemy się 
dziur w asfalcie i z centrum miasta  
w stronę Wieliczki będzie nam się jeździło 
znacznie bardziej komfortowo. 
Remont drogi 964 jest finansowany  
w 20% przez Gminę i 80% przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Koszt inwestycji po 
przetargu wynosi 1365000 zł. Wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
Godrom z Gorlic.
Równocześnie z pracami na drodze 
wojewódzkiej prowadzona była 
naprawa pierścienia ronda (przy 
magistracie) uszkodzonego przez duże 
samochody ciężarowe. Początek to 
roboty kamieniarskie. Wymieniane 
zostały zniszczone kostki i układane na 
nowo. Teraz, gdy ruch ciężarowy został 
przeniesiony na nową obwodnicę, efekty 
tej naprawy powinny być bardziej trwałe. 
Prace na rondzie prowadziła firma 
kamieniarska Profkam z Krzeszowic. 
Prace trwają również na ul. Grunwaldzkiej. 
Po zakończeniu robót na nowootwartym 
rondzie na ul. Wimmera, wszystkie siły 
firmy Budostal-5 SA zostały rzucone na ul. 
Grunwaldzką, co znacznie przyspieszyło 
prace. Wykonawca zapewnia, że remont tej 
ulicy zakończy się zgodnie z umową, czyli 
do końca listopada. Koszt inwestycji to 
niemal 4,1 mln złotych. 
Kończy się także łatanie dziur w drogach 
gminnych. W razie, gdyby państwo 
zauważyli jakieś nowe ubytki w asfalcie 
prosimy o zgłaszanie tego do Referatu 
Inwestycji Drogowych naszego Magistratu.

X Dzień Solidarności z Osobami 

Chorującymi Psychicznie

Anna Morton
doradca burmistrza ds. Osób 
Niepełnosprawnych

25 września po raz dziesiąty obchodziliśmy 
Dzień Solidarności z Osobami 

Nabór wniosków do projektu „e-Niepołomice”
 

Gmina Niepołomice ogłasza nabór Beneficjentów Ostatecznych do projektu „e-Niepoło-
mice” realizowanego w ramach  działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– eInclusion”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.   

W projekcie będą  mogły  wziąć udział osoby, które z powodu trudnej sytuacji materialnej 
lub niepełnosprawności zostały „wykluczone cyfrowo” i nie posiadają komputera 

z dostępem do Internetu.  Dla 30 osób, które zostaną zakwalifikowane Gmina zakupi kompu-
tery, przeprowadzi szkolenia i będzie dostarczać bezpłatnie  Internet do 30.04.2019 r.

 
Regulamin wraz  z formularzem zgłoszeniowym będzie można pobrać w:

Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach  Plac Zwycięstwa 13; 32-005 Niepołomice; 
tel. 12 28 11 260

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach ul. Piękna 1; 
32-005 Niepołomice; tel. 12 28 11 172

na stronie internetowej  www.niepolomice.eu

Termin składania wniosków:
od 7 listopada 2011 r . do 21 listopada 2011 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Niepołomicach ul. Piękna 1; 32-005 Niepołomice

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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M A G I S T R A T

Joanna Kocot
Grzegorz Sendor

W tym sezonie nadal podejmowane były 
działania w miejscach, które okazały się sła-
bymi punktami gminy w czasie powodzio-
wego 2010 roku. Priorytetami było umoc-
nienie linii brzegowych mniejszych cieków 
wodnych, zrobienie bezpiecznych odpro-
wadzeń wody z terenów wyżej położonych, 
umocnienie wałów wiślanych, a także na-
prawa uszkodzeń popowodziowych.

W Ochmanowie jeszcze w lipcu oddano 
do użytku nowy kanał kryty odprowadza-
jący deszczówkę z górnych części tej miej-
scowości do rzeki Bogusławy (o czym już 
pisaliśmy). Obecnie trwają kosmetyczne 

wykończenia przy umacnianiu brzegów 
rzeki Bogusławy. Wysokie skarpy ostały 
wzmocnione koszami wypełnionymi ka-
mieniem, ma to zapobiec podmywaniu 
brzegów i osuwiskom nawet przy intensyw-
nych opadach i wysokim stanie wód. Prace 
prowadziła Firma ADIM z Biskupic, a koszt 
przedsięwzięcia to blisko 1.8 mln  złotych.

Kończą się także prace przy mostku na 
Bogusławie, zerwanym przez wielką wodę 
z 2010 roku. Nowy tubosider czeka jesz-
cze tylko na asfaltową nakładkę - górna 
warstwa . Most zbudowała firma Samson  
Sp. z o.o. z Tarnowa. Koszt wykonywanych 
prac to 347 784,25 złotych brutto.

Wykonano już także 50 proc. prac przy 
umocnieniu brzegów w dolnej części rzeki 
Florianki w Zakrzowcu. Prowadzi  Przed-
siębiorstwo Budowlano Remontowe z So-
snowca.  Zakończenie prac, których koszt 
wyniesie około 5,190 mln zł przewidziane 
jest na koniec listopada. 

We wschodniej części gminy trwa re-
mont wałów wiślanych w Woli Zabie-
rzowskiej, które zostały już wykoszone  
i pozbawione wierzchniej warstwy humu-
su. Obecnie trwają prace przy wylewaniu 
betonu hydroizolacyjnego. Półtorakilome-
trowy odcinek umacniany jest nakładem 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie. Przeznaczone 
na ten cel zostało 2,8 mln złotych. Remont 
zaplanowany został jeszcze przed powo-
dzią, wtedy też została przygotowana do-
kumentacja przetargowa. Mamy nadzieję, 
że wkrótce ruszy także remont wałów, któ-
re okazały się najbardziej newralgicznym 
punktem gminy w 2010 roku. Położony 

wyżej 3 km odcinek, czeka na kolejną pulę 
przetargową.

Wiosną i latem prowadzone były tak-
że prace przy konserwacji rowów i wałów 
mniejszych cieków wodnych. Wykoszono 
także wały wiślane – od Podgrabia do Woli 
Batorskiej (dokładniej do przysiółka Tar-
nówka), a na drugi (i ostatni) odcinek od 
Tarnówki do Chobotu, ogłoszono przetarg. 
Niebawem rozpoczną się prace przy kon-
serwacji prawego  wału  rzeki Podłężanki. 

W  wrześniu  2011 wykonano także 
1300 metrów nowego rowu melioracyjne-
go w Niepołomickiej Strefie Inwestycyj-
nej odprowadzającej wodę z terenu nowo 
powstających zakładów oraz terenu gdzie 
przebiegać będzie południowa obwodnica 
Niepołomic. Do 30 września zostało wykon 
serwowanych w sumie 29 km rowów me-
lioracyjnych  w Gminie Niepołomice. 

Obecnie trwają prace w Woli Batorskiej, 
Zabierzowie Bocheński i Niepołomicach. 

Priorytety to umocnienie linii brzegowych mniejszych 
cieków wodnych, zrobienie bezpiecznych odprowadzeń wody 

z terenów wyżej położonych, umocnienie wałów wiślanych, 
a także naprawa uszkodzeń popowodziowych.

Chorującymi Psychicznie. Tegoroczny 
Dzień Solidarności odbywał się pod hasłem 
„Samorząd Patronem w Ochronie Zdrowia 
Psychicznego.
Podczas całodziennej imprezy można było 
wziąć udział w prowadzonych w Instytucie 
Goethego wykładach i dyskusjach 
dotyczących zdrowienia z psychozy oraz na 
temat opieki psychiatrycznej w Krakowie  
i Małopolsce.
Prowadzone były konsultacje 
psychiatryczne i psychologiczne. 
Osoby niepełnosprawne z naszej gminy 
skorzystały z zaproszenia do teatru 
Groteska na spektakl „Sen nocy letniej” W. 
Szekspira w reżyserii Krzysztofa Rogoża. 
Spektakl wystawiany był przez grupę 
teatralną Teatr Psyche działającą przy 
Stowarzyszeniu. 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej bardzo 
dziękujemy za zaproszenie. Organizatorem 
obchodów jest Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej.

Stawiam na siebie

Elżbieta Latos
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”  
w partnerstwie z Gminą Niepołomice  
i Biskupice realizuje projekt „Stawiam na 
siebie”, którego beneficjentami są uczestnicy 
Środowiskowych Domów Samopomocy. 
W ostatnich miesiącach podopieczni 
projektu uczestniczyli w zajęciach 
z  poradnictwa psychologicznego, 
psychiatrycznego, zajęciach rehabilitacyjno 
– relaksacyjne, szkoleniach kosmetycznych, 
szkoleniach z savoir – vivre i szkoleniach  
z autoanalizy. Na zajęciach kosmetycznych 
beneficjenci zostali wyposażeni  
w niezbędne pomoce do użytku codziennego. 
W lipcu została zorganizowana trzy 
dniowa wycieczka usamodzielniająca do 
Wrocławia. Uczestnicy zwiedzili między 
innymi: Panoramę Racławicką, Rynek, 
Halę Stulecia, Pergolę, Ogród Joński, ZOO. 
Odbyli też rejs  po Odrze. W najbliższych 
miesiącach realizacja projektu obejmować 
będzie kontynuację szkoleń, organizację 
pikniku i wyjazd do ośrodka kultury.  
Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Wszystkie zajęcia i wyjazdy są 
współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Powoli dobiega końca sezon prac polowych w 2011 roku, a wraz z nim na ukończeniu 
są prace podejmowane przez Niepołomicką Spółkę Wodną w celu zabezpieczenia 
hydrologicznego naszej gminy.

Remonty, konserwacje 
i umocnienia
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Joanna Kocot

Początek budowy drogi wiąże się nie-
rozerwalnie z początkami Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej. Wybrano miejsce po 
nasypie kolejowym, by ominąć centrum 
miasta i stworzyć dojazd do obszarów prze-
mysłowych, a jednocześnie nie wykluczyć 
Niepołomic z ruchu osobowego.

Pierwszy fragment ulicy Wimmera 
otwarto w 2006 roku. Na dokończenie drogi 
trzeba było i czasu i pieniędzy. Dodatkowy 
czas pomógł wychwycić konieczne mody-
fikacje, chociażby przebudowę skrzyżowa-
nia ulic Płaszowskiej, Diesla i Wimmera 
– na którym często dochodziło do kolizji –  

w znacznie bezpieczniejsze rondo. 
Na nowej, półtorakilometrowej trasie 

ronda są dwa: wspomniane wcześniej przy 
ul. Płaszowskiej, Diesla i Wimmera oraz 
drugie, włączające ul. Wimmera do ul. 
Wielickiej, tuż przed wiaduktem w Staniąt-
kach. Realizacja tej inwestycji była możliwa 
dzięki uzyskaniu dotacji do dwóch projek-
tów.

Pierwszy „Remont traktu Grunwaldz-
kiego ciągu ulic łączącego centrum Nie-

połomic ze strefą przemysłową wraz z re-
montem oświetlenia ulicznego oraz zmiana 
ruchu i dla poprawy bezpieczeństwa” sfi-
nansowano w połowie ze środków budżetu 
Miasta i Gminy Niepołomice, a w połowie  
z budżetu państwa. Środki przyznano nam 
w ramach „Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wartość 
całej inwestycji to blisko 4,1 mln.

Pozostała część dziś otwartej trasy wcho-
dziła w skład projektu „Budowa II etapu 
obwodnicy Niepołomic – ulicy Wimmera 
(„Drogi Po Torze”) wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 964”. 
Kwota inwestycji wyniosła 7,8 mln, z czego 
20 % (ok. 1,56 mln) to wkład własny, 80% 
(ok. 6,24 mln) to dofinansowanie z UE  
w ramach MRPO na lata 2007-2013.

Na otwartej trasie jeszcze przez około 
miesiąc będą trwać prace wykończeniowe. 
A do 15 listopada – czyli zgodnie z planem 
– zostanie zakończony remont na ulicy 
Grunwaldzkiej.

„Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013”.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Z a g ł o s u j  n a  n a s z  R y n e k !

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia 31 stycznia 2012 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 
par małżeńskich które przeżyły wspólnie 50 lat. Zgłoszenie będzie podstawą wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu 

za długoletnie pożycie małżeńskie, przy zgłaszaniu par które zawarły małżeństwo poza terenem naszej gminy prosimy o dostarczanie 
odpisu skróconego aktu małżeństwa. Zgłoszenia dokonane po 31 stycznia 2012 roku będą rozpatrywane w 2013 roku.

    
         Kierownik Urzędu stanu Cywilnego 

Niepołomicki Rynek bierze udział w plebiscycie na „Najpiękniejszy rynek w Małopolsce” ogłoszony na portalu naszemiasto.pl. 
Głosowanie trwa do 15 listopada, do północy. Oczywiście, gorąco zachęcamy do oddawania głosów na nasz rynek.

W konkursie bierze udział 27 małopolskich rynków. Są wśród nich takie potęgi jak krakowski rynek, czy rynek w Tarnowie. Ale jest też sporo 
mniejszych miast i miasteczek. Dla nas jednak najważniejsze jest to, że jest również rynek w Niepołomicach i można na niego oddawać swój głos. 

W jaki sposób? Wystarczy wejść na stronę, kliknąć na odpowiednie zdjęcie, a potem oddać swój głos. Można też dokładniej doczytać co, gdzie i jak. 
Klikać można codziennie, a pod zdjęciami jest możliwość dodawania swoich opinii i komentarzy. Głosowanie już trwa i o dziwo na razie górą 

jest jedno z mniejszych miast. Aby poprawić nasz wynik musimy się zjednoczyć i systematycznie głosować. Głosuj na nas! 
Powiedz swoim znajomym, żeby głosowali na nas! 

Niech zwycięży najlepszy… rynek w Niepołomicach!

Dwa nowe ronda i dokończoną „drogę po torze” otwarli wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, burmistrz Niepołomic Roman 
Ptak i wielu znakomitych gości. Na tę drogę mieszkańcy Niepołomic czekali od dawna. Pozwoli ona wyprowadzić ruch ciężarowy  
z centrum miasta, a jednocześnie otworzy kolejne 120 ha terenów pod inwestycje.

Dwa ronda i droga



Fakty

Ok. 1000 czynnych uczestników, z tego ok. 450 rekonstruktorów w niemal 50 grupach, 10 pojazdach i na 5 koniach, 80 medali 
– tak najkrócej można opisać szóste już niepołomickie Pola Chwały, których program obfitował także w wiele nowości.

Pola Chwały 2011

Oprócz tradycyjnych już spotkań war-
gamingowych – plansze z grami umiesz-
czone były w Zamku Królewskim w salach 
na parterze i w piwnicach – można było 
także zwiedzać obozowiska niemal 50 grup 
rekonstrukcyjnych. Już po liczebności 
tych ostatnich daje się zauważyć, że impre-
za rośnie w tempie wręcz zniewalającym  
– w ubiegłym roku grup było „tylko” 35. 

Do tego oczywiście, wykłady, dysku-
sje po nich, pokazy walk, a także tańców 
dworskich, koncert Jacka Kowalskiego 
– w dużej mierze wspólnie wyśpiewany  
z publicznością i przeciągany bisami, dy-
namiczne pokazy, niezmiernie barwna 
defilada i Okazowanie Wojsk Wszelakich 
na hipodromie. 

Szkoła Pazia zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 
Inspiro, a także Szkoła Rycerzy i Dam 
Dworu Gimnazjum z Woli Batorskiej 
oblegane były oczywiście przez najmłod-
szych uczestników imprezy. Były także 
- jak w ubiegłym roku: spotkanie z kom-
batantami, którzy bardzo chętnie dzielili 
się swoim świadectwem życia; wystawa 
modelarska - kolejny raz pojawiło się na 

niej bardzo wielu uczestników - rozdano 
80 medali(!), turnieje – rycerski i walki 
szablą, tłumy gości korzystających z wy-
pożyczalni strojów, którzy mieszali się  
z tłumami rekonstruktorów z rozmaitych 
epok.

A i to nie wszystko, bo organizatorzy 
postanowili wprowadzić do programu tak-
że nowości. Tym razem były to rozlokowa-
ne na rynku i dziedzińcu zamkowym gry 
wielkoformatowe Polskich Gier Planszo-
wych  i IPN. Zaprezentowano między in-
nymi takie tytułu jak „303”, „111 brygada 
pościgowa”, „Grunwald” czy „Proch i stal”. 
Zagrać mogli w nie wszyscy chętni i wielu 
z tej możliwości korzystało. 

W sobotnie południe były też żywe 
szachy zorganizowane przez Konfraternię  

Joanna Kocot



Rycerską, Niepołomickie Bractwo Rycer-
skie i Gimnazjum im. Sue Ryder.

Premierę w tym roku miały Między-
narodowe  Spotkania nad Makietą, na 
których uczczona została 200 rocznica bi-
twy pod Albuerą (stoczona 16 maja 1811 
roku). W jej trakcie doszło do niezwykłej 
szarży polskich Ułanów Legii Nadwi-
ślańskiej, skutkiem której rozbili brygadę 
angielskiej piechoty, zabierając również 

jedyne sztandary utracone podczas wo-
jen napoleońskich przez wojsko angiel-
skie.  W spotkaniach wzięło udział 10 osób  
(w tym 2 Czechów, Anglik, Irlandczyk, 
reszta to Polacy z całego kraju – od Szcze-
cina po Kraków), walczących kilkoma 
tysiącami artystycznie pomalowanych 
żołnierzy, na niezwykle precyzyjnie od-
wzorowanym polu walki. Re-fight of Albu-
era AD 2011 skończyło się inaczej, niż hi-
storycznie – tym razem Francuzom udało 
się pokonać połączone siły angielsko-por-
tugalsko-hiszpańskie.

Dodatkowo otwarte w kwietniu kino  
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Sło-
wa, pozwoliło na zorganizowanie Festi-
walu Filmów Wojennych, który również 
przyciągnął na salę kinową wielu zaintere-
sowanych. Właściwie nic dziwnego – uda-
ło się  zaprezentować kilka największych 
klasyków kina wojennego, takich jak „Full 
Metal Jacket” czy „Okręt”.

Impreza z roku na rok rozrasta się co-
raz bardziej i zyskuje nowych zagorza-

łych fanów. Oprócz miłośników historii 
amatorów szturmem zdobywa także bar-
dzo pochlebne opinie profesjonalistów.  
W tym roku swoim patronatem objęło ją 
Polskie Towarzystwo Historyczne, któ-
rego wiceprezes, prof. Jolanta Daszyń-
ska, odpowiedzialna za sprawy związane  
z grupami rekonstrukcyjnymi, była  
z nami w Niepołomicach. Organizatorzy 
imprezy, Stowarzyszenie Pola Chwały, 

otrzymali z jej rąk puchar Prezesa PTH 
za szczególne osiągnięcia w promowaniu 
historii.

Ponadto, o czym do tej pory niewiele 
osób wiedziało, ustaliła się tradycja, że 
co roku jedna z grup odwiedziła Dom 
dla Niewidomych na ul. Zabierzowskiej 
w Niepołomicach. Tym razem pojechali 
muzealnym pojazdem z okresu II Woj-
ny Światowej (wciąż sprawnym i do-
puszczonym do ruchu!) amerykańscy 
spadochroniarze. Możliwość obejrze-
nia, czyli dotknięcia pojazdu, umundu-
rowania, przymierzenia hełmu, wzięcia 
do ręki elementów wyposażenia woj-
skowego i przede wszystkim rozmowa 
z „prawdziwymi żołnierzami” – były 
bardzo emocjonujące dla mieszkańców 
Domu. 

Uwaga: Galeria na II stronie okładki.

F A K T Y

Premierę w tym roku miały Międzynarodowe  Spotkania nad  
Makietą, na których uczczona została 200 rocznica bitwy pod  

Albuerą. W jej trakcie doszło do niezwykłej szarży polskich  
Ułanów Legii Nadwiślańskiej.  Re-fight of Albuera AD 2011  

skończyło się inaczej, niż historycznie – tym razem Francuzom  
udało się pokonać połączone siły angielsko-portugalsko-hiszpańskie.

Krótko …

I Powiatowy zlot Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych

Tomasz Tomala
wiceprezes ds. młodzieży Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP  
w Niepołomicach

15 października w Gdowie odbył się 
pierwszy zlot Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z powiatu wielickiego.  
Z Gminy Niepołomice na zlot udały 
się drużyny z jednostek OSP: Wola 
Batorska, Wola Zabierzowska, Staniątki, 
Podłęże, Podgrabie, Zagórze, Zakrzów. 
Dla uczestników starannie przygotowane 
zostały konkurencje, które miały na celu, 
poprzez zabawę, sprawdzić jak drużyny 
radzą sobie w pracy zespołowej. Po 
podliczeni punktów z każdej konkurencji 
wyłoniono zwycięzców – z naszej Gminy  
w konkurencji rzut kołem, bezkonkurencyjną 
okazała się  MDP z Woli Batorskiej. 

Zabierzenie na Złotej Jesieni 2011

Henryk Osika
Grupa Śpiewacza Zabierzanie

26 września w Nowohuckim Centrum 
Kultury odbył się XVI Przegląd 
Amatorskich Zespołów Artystycznych 
Złota Jesień 2011. W przeglądzie 
uczestniczyło 18 zespołów amatorskich 
działających przy kołach i zarządach PZEiI 
oraz przy Domach Kultury: Krakowa, 
Kocmyrzowa, Luborzycy, Michałowic, 
Niepołomic, Chrzanowa i Zabierzowa 
Bocheńskiego. Zabierzanie ze swojego 
programu zaśpiewali cztery piosenki: 
„Walczyk”, „Seniorzy”, „Hawiarska Koliba” 
i „Dwa wróbelki”.

Pracowity rok Zespołu Śpiewaczego 

Wrzos

Maria Baran 
kierownik zespołu

Pracowicie biegnie rok dla Zespołu 
Śpiewaczego Wrzos. Liczący 17 osób zespół 
seniorów wystąpił  do końca września 
już 20 razy, dając koncerty w ośrodkach 
pomocy społecznej, podczas festynów, dla 
osób niepełnosprawnych, dając oprawę 
uroczystościom kościelnym na terenie 
gminy i poza nią. Z przyjemnością gościmy 
z piosenką u tych, którzy nas zapraszają  
i dla których nasze melodie niosą radość  
i uśmiech. 
24 września na zakończenie lata, 
zaśpiewaliśmy dla dwustu osób w Klubie 

Podziękowanie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach serdecznie 

dziękuje Państwu Małgorzacie i Markowi Miśkiewiczom za przekazanie naszym 
małym podopiecznym artykułów szkolnych, otrzymanych od swoich 

gości weselnych zamiast kwiatów.
 

Dzięki Państwa pomysłowości i chęci podzielenia się swoim szczęściem z innymi, 
mogliśmy uszczęśliwić gromadkę dzieci.

 
Serdecznie dziękujemy, a na nowej drodze życia życzymy dużo szczęścia i radości.

 
      Kierownik MGOPS
      Ewa Krzysica
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Jedność na osiedlu Wolica w Krakowie. 
Dwa dni później 26 września wystąpiliśmy 
w Nowohuckim Centrum Kultury 
podczas Przeglądu Amatorskich Zespołów 
Śpiewaczych Seniorów z całej Małopolski, 
gdzie prezentowało się 18 zespołów. 
W przeglądach NCK Wrzos wystąpił 
już 16 raz. Przygotowanie koncertów 
Wrzosu odbywa się pod kierownictwem 
artystycznym Juli Sarneckiej i przy 
akompaniamencie Jana Gębały.
 
Stawiam na siebie

Elżbieta Latos 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Dobro Dziecka

W lipcu podopieczni uczestniczący 
w projekcie „Stawiam na siebie” ze 
Środowiskowego Domu w Brzeziu, 
Niepołomicach i Tomaszkowicach 
uczestniczyli w trzydniowym wyjeździe 
usamodzielniającym do Wrocławia. 
W stolicy Dolnego Śląska uczestnicy 
podziwiali wiele zabytków między innymi: 
Panoramę Racławicką, Rynek, Halę 
Stulecia, Pergolę, Ogród Joński, ZOO. 
Odbyli też rejs po Odrze. 
W sierpniu, na terenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzeziu, został 
zorganizowany piknik. Podopieczni 
zaprezentowali zdobyte umiejętności 
na dotychczasowych zajęciach 
przez liczne konkursy, za co zostali 
wyróżnieni nagrodami. Od września są 
kontynuowane zajęcia rehabilitacyjno-
relaksacyjne, trening z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, zajęcia 
wspierające z psychologiem i psychiatrą. 
W październiku beneficjenci projektu 
byli w tatrze Słowackim w Krakowie na 
spektaklu „Kardian”. 

Wszystkie zajęcia są realizowane  
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Szlak wyznaczono od Niepołomic do 
Jodłownika. Długość szlaku to 68,4 km,  
w tym odcinek „niepołomicki”: 11,6 km, 
oznaczony kolorem czarnym. Przebiega 
od parkingu leśnego w Niepołomicach aż 
do granicy Gminy Kłaj z Gminą Gdów 
poprzez Puszczę Niepołomicką, Dąbrowę, 
Brzezie, Grodkowice.

Do szlaku głównego dołącza tzw. „łącz-
nik” o długości 10,7 km, oznaczony kolo-
rem czerwonym od Niepołomic, poprzez 
Kłaj, Targowisko do Grodkowic.  

Jako miejsce uroczystego otwarcia wy-
brano Pałac Żeleńskich w Grodkowicach. 
Punktualnie o godz. 9,00 grupy reprezentu-
jące poszczególne LGD wyruszyły na trasy 
z Niepołomic i z Niegowici. Reprezentacja 
z Limanowej przyjechała autokarem i tylko 

niewielki odcinek pokonali na rowerach. 
Po powitaniu, przemówieniach i prze-

cięciu wstęgi przez reprezentacje poszcze-
gólnych LGD, a także przybyłych władz 
gminnych, uczestnicy udali się na posiłek 
regeneracyjny.

Pełni sił uczestnicy wysłuchali prelekcji, 
po której organizatorzy przeprowadzili kon-
kurs o tematyce historii rodziny Żeleńskich. 
Poziom wiedzy był bardzo wysoki i brako-
wało nagród, by wszystkich obdarować.

Reprezentacjom wręczono także po-
dziękowania za udział w przejeździe rowe-
rowym z okazji otwarcia szlaku. Akcentem 
artystycznym imprezy był koncert gitaro-
wy. Przy sprzyjającej pogodzie udano się  
w drogę powrotną do domów.  

Miejmy nadzieję, że był to początek do-
brej inicjatywy oraz pobudzenie aktywno-
ści środowisk lokalnych. Wydarzenie to na 
pewno przybliżyło wielu osobom rodzinę 
Żeleńskich, tak mocno związaną z naszym 
terenem.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskich w ramach Osi  
4 LEADER – działanie 421 „Wdrażanie 
projektów współpracy” PROW na lata 
2007 – 2013.

16 października Szlak Rowerowy im. Żeleńskich został uroczyście otwarty.  
To wspólna inicjatywa trzech Lokalnych Grup Działania: Doliny Raby,  
Przyjaznej Ziemi Limanowskiej i Wspólnoty Królewskiej Puszczy.

Otwarcie Szlaku rowerowego 
im. Żeleńskich

Anna Bednarska
dyrektor biura LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy

KREW  DAREM  ŻYCIA
z przeznaczeniem dla dzieci, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych

W sytuacji, gdy umierają dzieci z braku krwi, szczególnie w wypadkach komunikacyjnych     
i nie da się jej zastąpić żadnym lekiem, Klub Honorowych Dawców Krwi im. Ziemi Niepoło-

mickiej  organizuje podczas dorocznych Dni Honorowego Krwiodawstwa akcję:

Chętnych, którzy będą chcieli przekazać honorowo cenny dar życia jakim jest krew, 
zapraszamy do Niepołomic w  niedzielę, 27 listopada 2011 na Zamek Królewski, 

do Komnaty Rycerskiej w godzinach od  10.00 – 15.00. 

Warunkiem jest: ukończone 18 lat oraz dobry stan zdrowia. Należy być po śniadaniu. 
Przy oddawaniu krwi niezbędny jest dowód osobisty. 

W ramach standardowych świadczeń: każdy krwiodawca uzyskuje oznaczenie grupy krwi, 
posiłek regeneracyjny i legitymację honorowego dawcy krwi.

Dodatkowe informacje:
Prezes Klubu HDK w  Niepołomicach: Aleksander Mróz:, 

tel. 12 281 29 53 lub 508 432 287



W czasie swojego wykładu Tadeusz Ja-
sonek polemizował z tezą, jakoby w cza-
sach rozbiorów w Galicji naród polski nie 
doświadczał takiego ucisku i zniewolenia 
jak w zaborach pruskim i rosyjskim. Starał 
się pokazać, że wszyscy zaborcy byli jed-
nakowo okrutni w swoich poczynaniach 
wobec Polaków i polskości, odnosząc to 
szczególnie do naszych terenów. Przekony-
wał, że głównie Austria dążyła do rozbioru 
Polski. 

Zaborcy niszczyli gospodarkę kraju, 
rabowali dobra naturalne (Puszcza Nie-
połomicka), prześladowali ludność, a tak-
że zmuszali do służby wojskowej w armii 
austriackiej. Nie wpływali pozytywnie na 
rozwój gospodarczy, co więcej niektóre 
szlaki komunikacyjne zostały przez nich 
przerwane. Trakt Królewski przestał mieć 
znaczenie, co było ogromną stratą dla 
Niepołomic. Zainwestowano natomiast  
w połączenia kolejowe (np. odcinek Kra-
ków-Bochnia, który powstał zaledwie  
w ciągu roku).  Na terenie naszego miasta  
i jego okolic istniały i działały szkoły mię-
dzy innymi prowadzona przez siostry 
zakonne w Staniątkach (klasztor cudem 
uniknął kasacji). 

Wzmianki o udziale Niepołomiczan  
w walkach narodowo-wyzwoleńczych po-
chodzą z roku 1863, czyli okresu Powsta-
nia Styczniowego. Ludność  wtedy czynnie 

włączyła się w działania na rzecz wyzwo-
lenia spod okupacji zaborcy. Najbliższym 
polem walki były tereny Igołomii. Uczest-
nikami powstania byli m.in. Niepołomi-
czanie: Walenty Przepolski, Józef Wimmer, 
Emanuel Czermak – jak potwierdzają źró-
dła, wszyscy powrócili do domu, a nazwi-
ska ich widnieją na nagrobkach na cmen-
tarzu w Niepołomicach. 

Początek XX wieku to okres prawdziwe-
go odrodzenia w Niepołomicach. Powsta-
je „Sokół”, rękami mieszkańców zostaje 
usypany Kopiec Grunwaldzki, tworzą się 
legiony. Powstał też projekt pomnika „Sy-
nom Królewskiego Miasta”,  „aby pamięć  
o tych, co zginęli, nie zaginęła”  poległym 
w latach 1914-1920. Pomnik miał powstać 
przy Ochronce, ale niestety nigdy nie zo-
stał wybudowany.

F A K T Y

10 Gazeta Niepołomicka | listopad 2011

„Niepołomice i okolice od I rozbioru do odzyskania niepodległości”, to kolejny wykład Tadeusza Jasonka w czytelni Biblioteki 
Publicznej w Niepołomicach. Wspomniał, że spotkania z mieszkańcami Niepołomic uświadomiły mu, że czas nieubłaganie 
mija, ludzie umierają i przez to wiele wydarzeń bezpowrotnie odchodzi w niepamięć.

Aby pamięć o tych, co zginęli, nie zaginęła

Ewa Korabik
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Rządzącą partię poparło 3657 miesz-
kańców naszej gminy, co stanowi 39,01% 
ważnie oddanych głosów. Drugie miejsce 
zajął Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość, który zgromadził 3293 gło-
sy (35,13%). Kolejne miejsce przypadło 
Komitetowi Wyborczemu Ruch Palikota 
9,49% (890 głosów). Dalsze miejsca za-
jęły kolejno Polskie Stronnictwo Ludowe 
7,32% (686 głosów) oraz Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 3,80%(356 głosów).

Nasza Gmina będzie mieć swojego re-
prezentanta w parlamencie. Świetny wynik 
wyborczy uzyskał mieszkaniec Zakrzowca, 
Jan Paweł Ziobro, startujący z 17 miejsca 
listy Komitetu Wyborczego PiS. W okręgu 
numer 15, do którego należy powiat wie-
licki, uzyskał 9347 głosów, dzięki czemu 

stanie się drugim (po Stanisławie Kraciku) 
posłem z naszej gminy.

Frekwencja w gminie Niepołomice oka-
zała się wyższa, niż w całym kraju i wy-
niosła 52,33%. Najwięcej osób oddało głos  
w obwodowej komisji wyborczej numer  
2 w Niepołomicach 59,96%, natomiast naj-

Wybory 2011. Tak, jak w Polsce

Marek Bartoszek

9 października wybraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu. Głosowanie przebiegało spokojnie, nie zanotowano  
ani jednego przypadku złamania ciszy wyborczej. Wyniki wyborów do Sejmu okazały się bardzo zbliżone do podziału  
głosów w całej Polsce.  Najlepszy wynik uzyskał Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej.
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niższą frekwencję zanotowano w obwodo-
wej komisji wyborczej nr 14 w Woli Zabie-
rzowskiej 41,26%.  

Nieco odmiennie prezentują się wy-
niki do Senatu, w którym po raz pierw-
szy wybierano kandydatów w okręgach 
jednomandatowych. W naszym okrę-
gu wyborczym rywalizacja przebiegała 
pomiędzy Senatorem Maciejem Klimą,  
a Stanisławem Kracikiem. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą okazał się Wojewoda Małopol-
ski Stanisław Kracik (PO), który osiągnął 
63,62% ważnie oddanych głosów, drugie 
miejsce przypadło senatorowi Maciejowi 

Klimie (PiS), na którego kandydaturę głos 
oddało 2762 osób (28,33%). Po przelicze-
niu wszystkich głosów w wyborach do 
Senatu, senatorem z okręgu nr 34, obej-
mującego powiat bocheński, brzeski pro-

szowicki oraz wielicki, mandat wyborców 
otrzymał jednak Maciej Klima, który zdo-
był 51 013 głosów (39,52%).

Izabela Wojakowska
Wacław Sternal
koordynatorzy projektu „Młodzi głosują” 
w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

Prezes Fundacji Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, Jacek Strzemieczny,  
cel swojego przedsięwzięcie objaśnia 
jednym zdaniem: „Aby nie zostać bier-
nym dorosłym, trzeba doświadczyć 
własnej aktywności obywatelskiej już  
w młodości”. 

Tym co zdecydowanie odróżnia 
wybory dorosłych od prawyborów 
młodzieży jest wskaźnik frekwencji.  
Młodzi obywatele i tym razem okazali 
się lepsi od swoich rodziców. W projek-
cie „Młodzi głosują” w skali całego kraju 
frekwencja wyborcza wyniosła 64,43%. 
Jeszcze lepszy wskaźnik zanotował  
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II, gdzie w prawyborach udział 
wzięło 65,65% uprawnionych do głoso-
wania. 

Porównując wyniki prawyborów  
w Niepołomicach z zestawieniem przy-
gotowanym przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej – koordynatora projek-
tu, zauważamy identyczną kolejność na 
trzech pierwszych miejscach. Młodzi 
obywatele palmę pierwszeństwa przy-
znali nowej formacji politycznej, która 
zdystansowała największe polskie partie, 

PO i PiS. Jak jednak będą kształtować  
się poglądy młodych Polaków po wej-
ściu w dorosłe życie? To pytanie pozo-
staje nadal otwarte.

Poznajmy poglądy naszych dzieci
30 września, podobnie jak w całej Polsce, w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach odbyły się  
prawybory parlamentarne w ramach projektu „Młodzi głosują”. Młodzi obywatele palmę pierwszeństwa przyznali nowej 
formacji politycznej.

Wyniki prawyborów
W Zespole Szkół 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
1. Ruch Palikota 54,67%
2. PiS 14,67%
3. PO 13,33%
4. KW Prawica 6,22%
5. SLD 4%
6. PJN 3,55%
7. PSL 2,67%
8. PPP 0,89%
Frekwencja 65,65 %

W ponad tysiącu szkół 
w całej Polsce 
1. Ruch Palikota 35,9%
2. PiS 20,9%
3. PO 20,4%
4. SLD 6,3%
5. PJN 5,555%
6. Nowa Prawica 4,6%
7. PSL 3,4%
8. PPP 1,6%
9. KW Prawica 0,7%
Frekwencja 64,43%

Frekwencja w gminie Niepołomice okazała się wyższa,  
niż w całym kraju i wyniosła 52,33%. Najwięcej osób oddało 

głos w obwodowej komisji wyborczej numer 2 w Niepołomicach 
59,96%, natomiast najniższą frekwencję zanotowano w obwodo-

wej komisji wyborczej nr 14 w Woli Zabierzowskiej 41,26%.

Statystyka – wrzesień 2011
Urodzenia – 29
Małżeństwa – 28
Migracje – 48

Wymeldowania z pobytu 
stałego – 17
Zgony – 22

Ilość osób zameldowanych na pobyt 
stały ogółem – 23 899, w tym:
miasto –  9719
gmina – 14 180

Przygotowała: Michalina Klag



12 Gazeta Niepołomicka | listopad 2011

Punktem kulminacyjnym listopada, 
jeśli chodzi o wydarzenia w Centrum,  
będzie koncert zepołu Another Pink 
Floyd, wykonującego utwory kultowej 
brytyjskiej grupy rockowej, której twór-
czość zapisała się złotymi zgłoskami,  
a właściwie nutami na kartach historii 
muzyki XX wieku. 

Utwory Pink Floyd, niejednokrotnie 
traktowały o życiu i cierpieniu, samotno-
ści, nie brakuje w nich również odniesień 
do historii, a przede wszsytkim II wojny 
światowej, oraz tego wszystkiego co nastą-
piło po niej. 

Koncert będzie też miał niewątpliwie 
wymiar symboliczny, gdyż to właśnie na 
listopad przypada 22-ga rocznica obalenia 
Muru Berlińskiego, do którego muzycy 
odnieśli się w jednym ze swoich najsłyn-
niejszych albumów – The Wall. 

Koncert rozpocznie się 25 listopada 
(piątek) o godzinie 19 w Sali Widowiskowej 
MCDiS. Będzie podzielony na dwie części,  
z 20 minutową przerwą. Łączny czas trwa-
nia zamknie się w trzech godzinach, które 
będa prawdziwą ucztą muzyczną w spe-
cjalnej oprawie świetlnej i wizualnej. 

Bilety w cenie 25 złotych, do nabycia  
w kasie MCDiS – w Muzem Fonografii.

Słowo i dźwięk

Szanowni Państwo,

Listopad jest niewątpliwie miesiącem 
zadumy, refleksji i wspomnień. Skłania 
nas do tego jesienna aura oraz wyjąt-
kowe święta, czyli 1 i 11 lisopada. Toteż  
w ciągu tego czasu będziemy się starali za-
chęcić Państwa do odwiedzenia Centrum 
Dźwięku i Słowa, aby ciekawiej i głębiej 
przeżyć ten okres. 

W przeddzień dnia Wszystkich Świę-
tych w Piwnicy Dźwięku przygotowa-
liśmy Wieczór Wspomnień, na którym 
będziemy, za pomocą płyt winylowych, 
prezentować dzieła tych wspaniałych 
twórców, krórych nie ma już dziś z nami.

W piątek 25 listopada, czeka nas wy-
darzenie miesiąca czyli koncert zespołu 
Anoter Pink Floyd. 

W każdy weekend zapraszamy rów-
nież do Piwnicy Dźwięku na wieczorne 
koncerty, szczegóły znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej -  
www.mcdis.pl oraz na facebook’u.

Kajetan Konarzewski
dyrektor Małopolskiego Centrum 

Dźwięku i Słowa

Wydarzenie miesiąca
Koncert zepołu 

Another Pink Floyd
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Rozwiązanie zadania z III okładki
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Kultura

Powaga i skupienie, majestatyczne 
zamyślenie i rozpamiętywanie, utwier-
dza historyków sztuki w przekonaniu, że 
obraz przedstawia Bolesława Śmiałego, 
księcia i króla panującego w latach 1058 
– 1079. 

Wiek XIX, w którym powstał obraz, 
to okres wzmożonego zainteresowania 
osobą króla, a także czas odkłamywania 
niechlubnej legendy związanej ze śmier-
cią biskupa krakowskiego Stanisława. 
Przypomnijmy, że przez wieki winę za 
męczeńską  śmierć  św. Stanisława przy-
pisywano królowi Bolesławowi Śmiałemu. 

Według przekazów kronikarzy (Gall 
Anonim, Wincenty Kadłubek) biskup 
posądzony o zdradę został skazany przez 
króla „na obcięcie członków”.  Późniejsze 
źródła (Jan Długosz) szczegółowo przed-
stawiają dramatyczny przebieg wydarzeń 
w kościele na Skałce w Krakowie. 

„Chwyciwszy szybko miecz [król]  
w liczniejszym niż zwykle orszaku rycerzy, 
którym kazał iść ze sobą, udaje się tam, by 
zabić Bożego męża. (...) Dobywszy miecza, 
który mu Opatrzność dała tak, jak każde-
mu innemu królowi i możnemu, nie w celu 
zadawania ale ścigania krzywd i niewinnej 
śmierci, wściekły, pieniąc się z chęci wy-
warcia zemsty na Bożym mężu, zgrzytając, 
zziajany wpada do kościoła (...) świątobli-
wemu biskupowi odprawiającemu mszę 
rozcina mieczem świętą głowę (...).”

Czyn ten wywołał nieskrywane obu-
rzeniem wiernych. Wobec narastającego 
w królestwie buntu, w poczuciu odrzu-

cenia, król opuścił kraj i udał się w piel-
grzymkę pokutną przez Węgry do papieża 
Grzegorza VII, u którego uzyskał odpusz-
czenie win i jednocześnie otrzymał wyrok 
wiecznego milczenia.

W drodze powrotnej zatrzymał się  
w klasztorze benedyktynów w Karyntii 
(Austria), gdzie pełnił służbę jako nie-
znany mnich niemowa, mnich milczą-
cy, wykonując najcięższe fizyczne prace.   
Dopiero złożony chorobą, na łożu śmierci 
wyznał tajemnicę opatowi klasztoru, po-
twierdzając swoje pochodzenie pierście-
niem królewskim. 

Jak było naprawdę trudno stwierdzić, 
mimo, że owe wydarzenie odnotowały 
kroniki klasztorne. Niestety oryginalne 
ich wersje zostały zniszczone, a następne 
odtworzone w pięćset lat później.

Faktem natomiast jest, że na cmentarzu 
benedyktyńskiego klasztoru w Ossiach 
znajduje się grób z kamienną płytą, na 
której widnieje napis Rex Boleslaus Polo-

nie occisor sancti Stanislai Epi Cracoviensis 
(Bolesław król Polski, zabójca świętego 
Stanisława, biskupa krakowskiego). 

Przeprowadzone w latach pięćdziesią-
tych XX wieku badania potwierdziły po-
chodzenie grobu z XI wieku. Historycy 
utrzymują, że jest to domniemane miejsce 
pochówku króla Bolesława.

Tadeusz Gorecki w sposób niezwykle 
wyrazisty oddał skupienie, zamyślenie, 
bolesną troskę o los królestwa, cierpienie 
króla na wygnaniu, króla – banity, a prze-
cież jednocześnie cenionego władcy,  któ-
remu nie bez przyczyny potomni nadali 
przydomek Śmiały.

Wśród wielu obrazów w nowootwartej zamkowej galerii „Sukiennice 2” jest jeden szczególnie interesujący ze względu  
na skrywaną tajemnicę. To portret namalowany przez Tadeusza Goreckiego, zatytułowany „Mnich”. Przedstawia on postać  
w habicie, zatopioną w modlitwie, z wyraźnym piętnem cierpienia na twarzy.

Tajemnice króla

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego 

Obraz ten, jak wiele innych, które znajdzie-
my w galerii Sukiennice 2 nie był prezento-
wany publiczności od ponad stu lat. 
Warto na dłużej przed nim się zatrzymać.

Galeria czynna codziennie w godzinach 
10.00 - 17.00
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Wiem, że była Pani w Niepołomi-
cach.  Jakie ma Pani wspomnienia z po-
bytu u nas? 

Najpiękniejsze wspomnienie związane 
jest oczywiście ze śpiewaniem. Mam na 
myśli koncert „Piwnicy pod Baranami” na 
dziedzińcu Zamku w Niepołomicach. To 
miejsce jest bardzo malownicze i sprzyja 
słuchaniu muzyki. 

Dlaczego „Piwnica pod Baranami” 
jest tak niezwykłym zjawiskiem arty-
stycznym?

Pomysł Piotra Skrzyneckiego na stwo-
rzenie miejsca, które połączy absolutnie 
różne osobowości i temperamenty był ge-
nialny! Gdyby nie „Piwnica pod Baranami”, 
to owi artyści być może nigdy by się nie 
spotkali na jednej scenie i nie moglibyśmy 
obcować z tym niepowtarzalnym na ska-
lę światową zjawiskiem. Dziś, wiele lat po 
śmierci Piotra Skrzyneckiego, wizja  spo-
tkania bardzo odległych estetycznie świa-
tów w niemal improwizowanym spektaklu 

nadal działa. Piosenka satyryczna obok 
aktorskich interpretacji tekstów poetyckich 
oraz głęboko osobistych wypowiedzi, to nie 
spotykane na co dzień sąsiedztwo. Każdy 
artysta występuje tutaj we własnym imieniu 
używając właściwych mu środków. 

Powszechnie się sądzi, że artysta musi 
być człowiekiem wrażliwym...  

To z pewnością nie jest powszechne 
przekonanie. Utarło się raczej, za sprawą  
różnych programów telewizyjnych typu 
„każdy może być gwiazdą”, że artysta musi 
być przebojowy.  Niewiele osób oczekuje 
od artysty przede wszystkim wrażliwości. 
Dlatego czasem tak trudno wypromo-
wać artystów, dla których ta cecha osobo-
wości to podstawa scenicznych działań. 
Dla mnie teza zawarta w Pana pytaniu 

jest oczywista. Dodam jeszcze, że Piotr 
Skrzynecki powiedział kiedyś, że artyści 
to nieśmiali ludzie. W pełni zgadzam się  
z tą opinią, bo sama jestem potwornie nie-
śmiała. Gdyby nie to, że  słuchaczy uważam 
za przyjaciół, nigdy nie odważyłabym się 
stanąć na scenie. 

Czy artysta czuje więcej, intensyw-
niej, inaczej? 

W jednej z moich piosenek śpiewam  
o moim lęku, że „mnie nie wystarczy na 
cały dzień”. Oznacza to, że mieszka we 
mnie jakiś strach, rodzaj obawy przed lo-
sem, przed przyszłością... muszę przyznać, 
że potrzebuję sporo samotności. Przeby-
wanie w większej grupie osób ogromnie 
mnie męczy. Bierze się to stąd, że odbie-
ram otaczający mnie świat bardzo inten-

Piotr Skrzynecki powiedział kiedyś, że artyści to nieśmiali ludzie. 
W pełni zgadzam się z tą opinią, bo sama jestem potwornie 
nieśmiała. Gdyby nie to, że  słuchaczy uważam za przyjaciół, 

nigdy nie odważyłabym się stanąć na scenie. 

Z Agatą Ślazyk rozmawia rozmawia Marcin Urban

Okienko z widokiem na Niepołomice 

Kiedy „śpiewam” mam poczucie, że jestem u siebie

Agata Ślazyk  

Artystka związana od 2003 roku z Piwnicą 
pod Baranami. Jest jedną z najmłodszych 
osób w gronie tego sławnego zespołu.  
Urodziła się i dorastała w Częstochowie. 
Tam również ukończyła studia w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. 
Pierwszym poważnym sukcesem była  
Nagroda Publiczności na Spotkaniach  
z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską  
w Biłgoraju. Dwukrotnie była nagradzana 
podczas Studenckiego Festiwalu Piosenki.  
Później przyszły kolejne sukcesy, między 
innymi w czasie Olsztyńskich Spotkań 
Śpiewajmy Poezję, Ogólnopolskich Spo-
tkań Młodych Autorów i Kompozytorów 
SMAK ‚99 w Myśliborzu  (stypendium  
ZAIKS-u), Ogólnopolskiego Festiwalu 
Sztuki Estradowej „Warszawa 2002”  
(I nagroda w kategorii „piosenka”). 
Od 1995 roku współpracuje z kompozy-
torem i pianistą Tomaszem Kmiecikiem. 
Wspólnie napisali wiele piosenek w bardzo 
różnych stylach muzycznych Do tworzenia 
piosenek oprócz swoich tekstów wykorzy-
stuje często wiersze innych poetów.
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Wystawa zdjęć z podróży po Polsce  
i świecie powstała dzięki Niepołomicza-
nom, którzy udostępnili nam swoje do-
mowe kolekcje. Pomysł na nią zrodził się 
już półtora roku wcześniej przy okazji wy-
stawy zdjęć Moniki i Pawła Hadamów pt. 
„Przez góry, pola, miasta – wędrówki po 
świecie”.

Odzew na naszą propozycję okazał się 
ogromny. Z trudem udało nam się wybrać 
zdjęcia, tak aby na wystawie pokazać róż-
ne miejsca, mniej lub bardziej znane. Wy-
stawa jest zbiorem około 150 zdjęć, wyko-
nanych przez 15 autorów podczas podróży 
po Polsce oraz wypraw do dalekich egzo-
tycznych krajów. 

Czarnogóra, Mongolia, wyspa Rodos, 
Lwów, Lublin, Rzym i Watykan, Tatry, bał-
tyckie kutry, Wenecja, Lyon, Tokaj, pirami-
dy w Gizie, tureckie wapienne Pamukkale, 
izraelski świat czterech kultur oraz świą-
tynie na Balii – to tylko niektóre miejsca. 
Dzięki wystawie możemy znaleźć się także 
w egzotycznym Meksyku, Tajlandii i Chi-
nach, zobaczyć kolorowe żółwie na Kaj-
manach i groźne aligatory na Florydzie. 
Możemy również zejść pod ziemię, aby  
w Jaskiniach Niedźwiedziej i Brzozowej  
odkryć wspaniałe stalaktyty i stalagmity.

Kończąc naszą podróż, możemy prze-
nieść się do zimnej Norwegii, aby drogą 
Trolli dotrzeć do… miejsc których jeszcze 
nie widzieliśmy, ale to już temat na następ-
ną wystawę. 

W czasie wernisażu zrodziły się pomysły 
na nowe ekspozycje i spotkania. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w powstanie tej wystawy i mamy 
nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mo-
gli liczyć na mieszkańców naszego miasta. 

8 października odbył się w niepołomickiej bibliotece wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Nasze podróże bliskie i dalekie”.  
W tym dniu gościliśmy wielu ludzi, których pasjami są podróże i fotografowanie.

Nasze podróże bliskie i dalekie

Agnieszka Grab
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

sywnie, a relacje z ludźmi bywają dla mnie 
bardzo wypalające. Chyba mogłabym po-
wiedzieć o pewnego rodzaju „kruchości” 
w  codziennym życiu. 

To Pani stwierdzenie jest dla mnie  
o tyle zaskakujące, że w czasie koncer-
tu widziałem, że świetnie czuje się Pani 
rozmawiając z publicznością pomiędzy 
kolejnymi piosenkami. 

W prywatnym życiu jesteśmy narażeni 
na ataki, musimy nauczyć się reagować  
w zaskakujących sytuacjach, nie zawsze 
dla nas przyjaznych. Przez to, czasami 
czujemy się wyobcowani i nie na miej-
scu. Kiedy „śpiewam” mam poczucie,  

że nareszcie jestem u siebie. Przynoszę 
piosenki, które są mi bliskie i ważne jak 
dzieci. Cieszy mnie to, że poprzez słu-
chaczy idą w świat. Na co dzień  musimy 

chronić swoją wrażliwość a na scenie mo-
żemy się nią dzielić i cieszyć.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Przez wiele lat śpiewałam w większości 

piosenki innych autorów. Kiedy po kilku 
latach przerwy wróciłam do gitary pojawi-
ły się też moje własne utwory. Obecnie sta-
ram się je wydać w formie płyty. Zajmuję 
się tym sama, a nie jestem utalentowanym 
organizatorem, więc pewnie jeszcze chwi-

lę to potrwa. Będzie to moja prawdziwa 
pierwsza, debiutancka płyta. 

Wcześniejsze nagranie z 2007 roku trak-
tuję raczej jako składankę niż płytę. To co 
teraz nagrałam jest mi dużo bliższe.  Będzie 
to bardzo osobista, wręcz intymna płyta: 
tylko ja i gitara. Cieszę się, że te piosenki 
mnie odnalazły. Mam nadzieję, że płyta 
pojawi się w najbliższych miesiącach.

Czy ta nowa  ma już swój tytuł? 
Mam kilka pomysłów, ale nie chcę jesz-

cze ich zdradzać.

Czy ma Pani jakieś motto życiowe? 
„Trzeba mieć niemało odwagi, aby się 

ukazać takim, jakim się jest naprawdę”. To 
cytat, który najczęściej do mnie powraca. 
Nie wiem, czy mam w sobie tyle odwagi, 
ale to zdanie dużo mówi o kierunku mo-
ich poszukiwań. Bez tej odwagi nie da się 
śpiewać piosenek opartych na własnym 
doświadczeniu.

„Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się 
jest naprawdę”. To cytat, który najczęściej do mnie powraca. 
Nie wiem, czy mam w sobie tyle odwagi, ale to zdanie dużo 

mówi o kierunku moich poszukiwań. Bez tej odwagi nie da się 
śpiewać piosenek opartych na własnym doświadczeniu.
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Agnieszka Krawczyk, jak dowiedzia-
łam się z rewersu książki „Morderstwo 
niedoskonałe”, pisze wyłącznie zabawne 
książki, które mają przynieść czytelnikowi 
uśmiech i chwilę odpoczynku. Zachęcają-
ce, prawda?  

Ponieważ nigdy wcześniej nie czytałam 
nic tej pisarki, a jej nazwisko było mi zu-
pełnie obce, wzmianka na okładce zdecy-
dowanie mnie zaintrygowała. Na korzyść 
autorki zadziałał również fakt, że jest Kra-
kowianką, a ja do Krakowian i samego 
Krakowa od dawien dawna pałam miło-
ścią platoniczną. Czy lektura przyniosła 
mi odpoczynek z uśmiechem na twarzy,  
o tym za chwilkę.

Bohaterami powieści są czterej współ-
pracownicy zatrudnieni w pewnym kra-
kowskim wydawnictwie. Adela, Marta, 

Marek i Mizera, bo o nich mowa, zjedno-
czeni nierozerwalnym węzłem przyjaźni  
i wrogością wobec szefostwa, a jak wiemy, 
nic tak nie jednoczy, jak nienawiść do wła-
dzy, starają się ze wszystkich sił nie stracić 
pracy i niczym mrówki podnosić sprzedaż 
książek, aby pan prezes był zadowolony. 

Kiedy w wydawnictwie ginie (zostaje 
zarchiwizowany czytaj wrzucony z pre-
medytacją do niszczarki przez naczelną 
Adelę) maszynopis powieści, rokującej 
według pana prezesa na bestseller, rozpo-
czyna się prawdziwe, zakrojone na szero-

ką skalę przedsięwzięcie odszukania nie-
szczęsnego maszynopisu o wdzięcznym 
tytule „Klany księżyców Marsa” autorstwa 
nijakiego Zenona Kusibaba. 

Poszukiwania, choć dogłębne, nie 
przynoszą zadowalających rezultatów, 
ponieważ udaje się odnaleźć jedynie 150 
stron rzekomego dzieła, a jakby tego 
wszystkiego było mało pan Kusibab znika 
bez wieści. Zaprawiona w bojach grupa 

operacyjna „Zemsta Shitu” w osobie na-
szych bohaterów postanawia za wszelką 
cenę spełnić wymagania szefa, a przy oka-
zji odnaleźć zaginionego autora. Nic nie 
jest im straszne, ani napisanie książki od 
nowa, ani nawet prywatne śledztwo mają-
ce na celu odnalezienie Kusibaba. 

Jak to się wszystko skończy? Czy pod-
stęp z podrobioną książką ujdzie im na 
sucho? Kim jest sławetny Zenon Kusibab? 
O tym dowiecie się sięgając po ten pseudo 
kryminał i gwarantuję Wam, będziecie się 
świetnie bawić.

Książka napisana jest lekkim, zabaw-
nym językiem, jednak nie pozbawionym 
ciętych ripost  oraz przezabawnych po-
wiedzonek Adeli, która każde polskie 
przysłowie interpretuje po swojemu: „nie 
wypadłeś sraczce spod ogona” (str.56),  
„aleś się uczepił, jak rzep psiego wymio-
na” (str. 226), „poczuł się jak ryba w ogro-
dzie” (str. 255), to tylko nieliczne perełki 
Adeli. 

Recenzja miesiąca: Magdalena Lerka

Morderstwo niedoskonałe

Książkę Agnieszki Krawczyk powinien przeczytać każdy, kto marzy 
o napisaniu i wydaniu własnej powieści, albo już przetrzymuje 

dzieło życia w szufladzie. Dlaczego? Autorka w brutalny sposób 
obnaża świat wydawców i wydawnictw, uzmysławiając  

czytelnikowi, że wydanie książki wcale nie jest takie proste,  
a praca redaktora w wydawnictwie to ciężki kawałek chleba.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
zaprasza na spotkanie

z Wojciechem Bonowiczem

30 listopada, godzina 17.00
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach, ul. Szkolna 1-3

Wstęp wolny

Poeta, publicysta, dziennikarz. Na spotkaniu autorskim Czytelnicy 
będą mogli zapoznać się z najnowszą książką autora Kapelusz na  
wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze. „Czasami się śmieję, że najpierw 
jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a po-
tem księdzem” – mawiał o sobie Józef Tischner. Autor przedstawia 
wybitnego myśliciela, duszpasterza i publicystę przede wszystkim 
jako „Józka z Łopusznej”, który zjednywał sobie wszystkich ogrom-

nym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. W krótkich 
obrazach Bonowicz opisuje zabawne i wzruszające epizody z życia 
księdza Tischnera, przywołuje opowiadane przez niego dowcipy,  
cytuje i komentuje najsłynniejsze sformułowania. Wreszcie przyta-
cza wspomnienia przyjaciół i osób, które go znały. Tę ciekawą książ-
kę wraz z autografem autora będzie można nabyć po spotkaniu  
w Bibliotece.

Czytelnia
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Poleca… 

Ryan Knighton
Zapiski niewidomego taty
Nasza Księgarnia, Warszawa 2011

To powieść o tym jak być ojcem, a nie 
móc oglądać swojego dziecka i  tego jak 
się ono rozwija. Niewidomy Ryan musiał 
zmierzyć się podczas opieki nad córecz-
ką ze wszystkimi barierami, problema-

mi, wątpliwościami, jakie niosła za sobą 
niepełnosprawność. Nasz bohater pisze 
o swojej sytuacji życiowej bez użalania 
się nad sobą, bez dramatyzmu i pretensji 
do niesprawiedliwego losu. Jestem pod 
wrażeniem determinacji bohatera, który 
mimo obaw i codziennych niepowodzeń 
starał się aktywnie uczestniczyć w wycho-
wywaniu malutkiej Tess. Książka stanowi 
dowód na to, że miłość do dziecka potrafi 
pokonać wszelkie ograniczenia. 

Zofia Turowska
Agnieszki – Pejzaże z  Agnieszką Osiecką
Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

9 października mija 75 rocznica uro-
dzin (niestety nieżyjącej już) Agnieszki 
Osieckiej. Nigdy nie mam dosyć czytania 
o tej intrygującej, niebanalnej kobiecie, le-
gendzie warszawskiej bohemy. Turowska 

zebrała wiele tekstów źródłowych oraz wy-
powiedzi ludzi związanych z Osiecką i jej 
środowiskiem. Z materiałów tych powsta-
ła fascynująca biografia, w której mamy 
przed oczami postać Agnieszki żywej  
i barwnej. Autorka perfekcyjnie łączy wy-
powiedzi krewnych, przyjaciół oraz cytaty 
z zachowanych dokumentów i własne kry-
tyczne komentarze. Całość zilustrowana 
jest odpowiednimi fragmentami wierszy 
Osieckiej oraz mnóstwem fotografii.

Piotr Jadźwiński
Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne  
i służbowe kawalerzystów Drugiej Rzeczpo-
spolitej
Instytut Wydawniczy Erica, 2011

Czy chcecie się Państwo dowiedzieć, 
jaka była tajemnica pistoletów Wieniawy 

Informacje konkursowe  
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej 
odsłonie konkursu. Recenzję wybierać 
będziemy spośród prac nadesłanych na 
adres konkurs@niepolomice.com do 10 
listopada. Wygrać można 100-złotowy bon 
do księgarni.

Dodatkowo każdy rozdział zakończony 
jest fragmentem Encyklopedii absurdów 
Adeli, gdzie naczelna przedstawia auten-
tyczne i nieco zabawne wycinki z gazet 
dotyczące śledztw policyjnych. Książka 
jest zabawna i zgodnie z obietnicą z okład-
ki świetnie się przy niej odpoczywa, nie-
jednokrotnie śmiejąc się w głos. 

Akcja toczy się w moim ukochanym 
Krakowie, co dodatkowo mi się podoba-
ło, bo znałam przedstawione miejsca, co 
pozwalało mi jeszcze bardziej wczuć się  
w akcję.  Muszę również wspomnieć o bo-
haterach, bo niewątpliwie są godni uwagi. 
Każdy z nich ma osobowość i charakte-
rek, a wszyscy razem stanowią mieszan-
kę wybuchową, która może wybuchnąć  
w najmniej spodziewanym momencie.   
I co najważniejsze, nie da się ich nie lubić.

Książkę Agnieszki Krawczyk powinien 
przeczytać każdy, kto marzy o napisaniu  
i wydaniu własnej powieści, albo już prze-
trzymuje dzieło życia w szufladzie. Dla-
czego? Autorka w brutalny sposób obnaża 
świat wydawców i wydawnictw, uzmysła-
wiając czytelnikowi, że wydanie książki 
wcale nie jest takie proste, a praca redaktora 
w wydawnictwie to ciężki kawałek chleba.  

Przez ile gniotów musi przebić się re-
daktor, aby znaleźć wśród nich tę perełkę, 
która odniesie sukces i podniesie akcje 
wydawnictwa, tego dowiadujemy się za-
głębiając się w pracę redakcyjną naszych 
bohaterów i współczując im przy lekturze 
kolejnego dzieła, ot choćby 500-stronico-
wego  „Klubu posępnych żniwiarzy”. 

Nie byłabym sobą, gdybym nie wspo-
mniała o okładce, która niestety nieco 

mnie rozczarowała i na pierwszy rzut oka 
zniechęciła do lektury, jednak gdy spoj-
rzałam na nią raz jeszcze po przeczytaniu 
książki, musiałam przyznać sama przed 
sobą, że jest w niej jednak coś osobliwe-
go. Zatem jeśli chcesz spędzić miłe po-
południe z zabawną lekturą Morderstwo 
niedoskonałe doskonale się na to nada. 
Polecam!

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Do poczytania



C Z Y T E L N I A

–Długoszowskiego, używanych w hono-
rowych pojedynkach? Jakie warunki mu-
siała spełnić kandydatka, by zostać żoną 
oficera? Jaki musiał być jej posag i kiedy 
dowódca mógł nie wyrazić zgody na ślub 
podwładnego? W książce znajdziemy 
również wizerunek oficera z czasów II 
Rzeczpospolitej – dobrego patrioty, pra-
wego człowieka, dla którego honor i tra-
dycja były priorytetami. Jest też omówio-
ny inny stereotyp kawalerzysty – żołnie-
rza pełnego fantazji, chętnego do zabaw, 
kompana do „wypitki i wybitki”, niepo-
prawnego kobieciarza.  Która z tych opinii 
jest prawdziwa? 

Oprócz tych rozważań, publikacja za-
wiera szerokie omówienie kwestii doty-
czących organizacji, szkolenia i uzbrojenia 
pułków kawalerii II Rzeczpospolitej.

Katarzyna Michalak
Sklepik z niespodzianką. Bogusia
Nasza Księgarnia, 2011

Bohaterką powieści jest Bogusia Lesz-
czyńska, która po dwóch latach ciężkiej 

pracy w Holandii wraca do Polski i pla-
nuje otworzyć w Warszawie ekskluzywną 
kwiaciarnię.

Niespodziewanym zrządzeniem losu 
trafia jednak do małej, nadmorskiej miej-
scowości: Pogodna. Bez wahania wynaj-
muje przedwojenną kamieniczkę, w której 
otwiera sklepik z upominkami, a dodatko-
wą atrakcją jest serwowanie gorącej cze-
kolady i domowych ciast. Młoda kobieta 
szybko zjednuje sobie wielu mieszkańców. 
Jak wszędzie, tak i na spokojnej prowincji 
nie brakuje jednak i ludzi złośliwych, za-
zdrosnych. Jest tu mnóstwo małych ludz-
kich dramatów, porażek i tajemnic. Książ-
kę polecam tym wszystkim, którzy lubią 
czytać o poszukiwaniu własnej drogi ży-
ciowej, o sile przyjaźni, a także o ludzkich 
błędach, stratach, zauroczeniach, jednym 
słowem… o prawdziwym życiu.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach zaprasza na spotkanie

z Wandą Chotomską,
autorką wielu wspaniałych książek dla dzieci

7 grudnia, godzina 9.00 oraz 11.00
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach, ul. Szkolna 1-3

Wstęp wolny

Pisarka, poetka, ale również autorka scenariuszy teatralnych i pio-
senek. Wszystkie swoje dzieła dedykuje i tworzy dla dzieci. Współ-
pracowała z Mironem Białoszewskim publikując swoje wiersze na 
łamach czasopisma „Świerszczyk”. Stworzyła także cykl telewizyj-
nych programów, doskonale znany „starszym dzieciom”, pt. Jacek  
i Agatka. Za radość, którą przelewa na karty swoich książek i oka-

zuje dzieciom została nagrodzona Orderem Uśmiechu. Wynikiem 
twórczości jest ponad 200 książek. Wspaniałe wiersze, m.in. Wiersze 
pod psem, Remanent, a także doskonałe opowiadania, wśród których 
najbardziej znane to Pięciopsiaczki czy Drzewo z Czerwonym Żaglem.  
Po raz kolejny dzieci będą miały przyjemność porozmawiać z pisarką 
w murach naszej biblioteki.



Edukacja

Po owocach (kasztanach!!!) pracy ich poznacie…

Podsumujmy rezultaty, odwołując się do 
zestawień statystycznych. Spośród 130 te-
gorocznych absolwentów majowy egzamin 
zdało 112 czyli 86,2%  (w skali kraju 75,5%, 
w Małopolsce 77,3%, w powiecie wielickim 
77,7%). 

Egzaminu nie zdało 18 absolwentów 
czyli 13,8% (w skali kraju 24,5%, w Mało-
polsce 22,7%, w powiecie wielickim 22,3%). 
Czternastu z nich, czyli 10,8% miało prawo 
przystąpienia do egzaminu poprawkowego 
w sierpniu. 

Po egzaminach poprawkowych ko-
lejnych jedenastu absolwentów uzyska-
ło świadectwo maturalne. Podsumowu-
jąc – egzaminu maturalnego nie zdało 
8 tegorocznych absolwentów, czyli 6,2%  
(w skali kraju współczynnik ten wynosi 
25%, a w Małopolsce 22,7%).

Tegoroczna matura zaowocowała bar-
dzo dużą liczbą 100% wyników z języka 
angielskiego (zarówno w części ustnej jak 
i pisemnej), sporą liczbą wyników powyżej 
90% z matematyki (zarówno na poziomie 
podstawowym jak i rozszerzonym), prze-
kraczającymi 90% wynikami z języka pol-
skiego w części pisemnej. 

W czerwcu Absolwenci Technikum 
przystąpili do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w następujących 
zawodach:

o Technik ekonomista – przystąpiło 12 
absolwentów, zdało 10 (83,3%) uzysku-
jąc średnie wyniki w części pisemnej 65%  

i 82% oraz w części praktycznej 73%;
o Technik handlowiec – przystąpiło 7 

absolwentów, zdało 4 (57,1%)  uzysku-
jąc średnie wyniki w części pisemnej 72%  
i 66% oraz w części praktycznej 73%;

o Technik informatyk – przystąpiło 26 
absolwentów, zdało 24 (92,3%)  uzysku-
jąc średnie wyniki w części pisemnej 60%  
i 70% oraz w części praktycznej 93%.

W Technikum, do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe przystą-
piło 45 absolwentów, a dyplom uzyskało 
38 czyli 84,4%. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje bardzo wysoki średni wynik eg-
zaminu praktycznego naszych techników 
informatyków.

Patrząc na te wyniki, z dumą mogę po-
wiedzieć, że nasza szkoła dobrze przygo-
towuje młodych ludzi do egzaminów ze-
wnętrznych, dając im jednocześnie bardzo 

dobre przygotowanie do kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach. Wiemy już 
dzisiaj, że nasi tegoroczni absolwenci będą 
studiowali na najbardziej obleganych kie-
runkach takich krakowskich uczelni, jak: 
Akademia Górniczo-Hutnicza (informa-
tyka stosowana, matematyka stosowana), 
Politechnika Krakowska (informatyka),  
Uniwersytet Jagielloński (informatyka,  
filologia germańska, politologia, admini-
stracja, historia, religioznawstwo, teatro-
logia), Uniwersytet Ekonomiczny (ekono-
mia, informatyka i ekonometria, logistyka 
i transport, rachunkowość i controlling,  
towaroznawstwo, gospodarka przestrzen-
na), Uniwersytet Rolniczy (towaroznaw-
stwo, rolnictwo). 

Wszystkim tegorocznym Absolwentom 
gratulujemy i życzymy powodzenia na stu-
diach!

Kilkuletnia, wspólna, ciężka praca uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, wydała owoce.  
Nasi tegoroczni absolwenci otrzymali już świadectwa maturalne (30 czerwca i 14 września) i dyplomy potwierdzające  
kwalifikacje zawodowe w Technikum (26 sierpnia). W dniach 22-23 sierpnia odbył się również poprawkowy egzamin maturalny 
dla tych absolwentów, którym nie powiodło się na jednym z majowych egzaminów.

Barbara Wiśniowska
dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Niepołomicach

Język polski 

 Zespół Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach 

Powiat 
wielicki 

Małopolska Polska 

Ogółem 53% 55,9% 57,1% 53,6% 
LO 55% 60,1% 61,9%  
Technikum 51% 52,7% 50,1%  

Język angielski 

 Zespół Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach 

Powiat 
wielicki 

Małopolska Polska 

Ogółem 73,2% 75,4% 72,8% 69,7% 
LO 83% 83,3% 80,5%  
Technikum 63,3% 66,1% 61,2%  

Matematyka 

 Zespół Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach 

Powiat 
wielicki 

Małopolska Polska 

Ogółem 51,7% 51,4% 51,2% 48,2% 

LO 60% 57,5% 58,2%  
Technikum 43,3% 44,3% 41,7%  
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W hołdzie Wielkiemu Humaniście

Lucyna Niedbała
nauczyciel języka polskiego, 
ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Zgromadzonych w auli szkoły gości, 
uczniów, rodziców, nauczycieli i pra-
cowników powitała dyrektor Barbara 
Wiśniowska. W swoim przemówieniu 
przypomniała, że o Janie Pawle II moż-
na mówić na wiele sposobów: Człowiek 
Modlitwy, Wielki Papież, Wielki Czło-
wiek, Autorytet, Humanista. „Chciałabym 
bardzo, abyście pamiętali, że nawet tak 
pomnikowa postać jak Jan Paweł II, też 
kiedyś była uczniem i nastolatkiem. Mu-
siał przestrzegać pewnych zasad, uczyć się 
na klasówki, ale również zawierał przyjaź-
nie, grał w piłkę nożną, jeździł na nartach 
i jadł kremówki po maturze”.

Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła 
uroczystość ślubowania stu dziewiętnastu 
uczniów klas pierwszych, a także ogło-
szenie wyników IV Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o Patronie, którego laureatami 
zostali: Stanisław Kordyl ( I m.), Damian 
Machowski ( II m.), Marcin Pejski ( II m.) 
oraz Mateusz Pater ( III m.). Zwycięzcom 
wręczono nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców. Warto dodać, ze w tym 
dniu uczniowie nowo otwartej klasy poli-
cyjnej otrzymali także tarcze z logo szkoły 
i napisem klasa policyjna. 

Młodzież zaprezentowała program wo-
kalno-instrumentalno-muzyczny „Nasze 
kwiatki dla Jana Pawła II”, przygotowany 
pod kierunkiem Pauliny Szewczyk, Bar-
bary Bajak i Jacka Dewódzkiego. Złoży-

ły się na niego przemyślenia uczniów na 
temat tego, czym jest miłość, nadzieja  
i wiara. Był on także okazją do zapocząt-
kowania dobrego zwyczaju pokazywania 
i oklaskiwania swoich talentów spośród 
szkolnej społeczności.

Młodzi artyści zadedykowali papieżo-
wi między innymi odegrane na saksofonie 
i trąbce przez Damiana Machowskiego  
i Kamila Ojczyka utwory „Yesterday” ze-
społu The Beatles i „Wonderful Word” 
Louisa Armstronga oraz piosenkę Micha-
ela Jacksona „Earth song” w wykonaniu 
uczennicy Magdaleny Stryszowskiej.

Obchody Dnia Patrona zakończył tra-
dycyjny poczęstunek papieskimi kremów-
kami.

15 października, w przededniu 33 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Zespole Szkół w Niepołomicach 
obchodzony był uroczyście Dzień Patrona Szkoły – Jana Pawła II.



Krótko …

Las to życie – chrońmy je!

Grażyna Rosiak
Beata Stolarczuk
opiekunowie akcji

30 września uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. W. Witosa w Woli Batorskiej, jak  
co roku, przystąpili do akcji „Sprzątanie 
Świata 2011”. Akcję rozpoczął krótki 
program artystyczny przygotowany przez 
klasę IV a pt. „Sumienie ekologiczne”. 
Następnie uczniowie klas IV-VI wraz  
z wychowawcami i opiekunami wyruszyli 
w teren, by spotkać się z pracownikiem 
Nadleśnictwa Niepołomice, Karoliną 
Matułą i wysłuchać prelekcji na temat 
śmieci, które stanowią ogromny problem 
dla lasu. Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy 
rozeszli się, aby posprzątać wyznaczone 
rejony Puszczy Niepołomickiej od strony 
Sitowca. 

Jesienne stypendia rozdane

Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym  
w Woli Batorskiej

Na październikowym posiedzeniu Komisji 
ds. Stypendiów Uczniowskich Gimnazjum 
Społecznego w Woli Batorskiej zostali 
wyłonieni ci sposób uczniów, którzy 
w minionym okresie wykazali się 
najlepszymi wynikami w nauce i innymi 
szczególnymi osiągnięciami. 
Na każdym poziomie edukacji 
wyłonionych zostało po dwoje  
uczniów. Z klas pierwszych stypendium 
otrzymali: Wojciech Buczek z klasy 1a 
oraz Weronika Ćmak z klasy 1c. Z klas 
drugich wyróżnieni zostali: Ania Bisztyga 
i Natan Górecki, oboje z klasy 2c.  
W klasach trzecich natomiast po nagrodę 
sięgnęli: Magda Gancarczyk z klasy 3a 
i Kasia Rogowska z klasy 3b. Młodzież 
będzie otrzymywać stypendium przez 
trzy kolejne miesiące nauki do grudnia 
włącznie, aż w styczniu Komisja zasiądzie 
po raz wtóry, by wręczyć stypendia  
w edycji zimowej.

Piknik Rodzinny w Woli 

Zabierzowskiej

Jolanta Kosała
polonista w SP w Woli Zabierzowskiej

25 września, już po raz szósty, w Szkole 
Podstawowej im. Jana Matejki w woli 
Zabierzowskiej odbył się Piknik Rodzinny 
na pożegnanie lata.  Piękna pogoda 

E D U K A C J A

Wspieranie zdolności 
i pasji uczniów

18 października, w Tarnowie, odbyła 
się międzynarodowa konferencja poświę-
cona problematyce zdolności, podczas 
której autorka artykułu przekonywała, że 
„Kreatywności w szkole mówimy TAK!”. 
Natomiast 19 października, kilkunasto-
osobowa grupa nauczycieli z 9 krajów Eu-
ropy (Czechy, Węgry, Rumunia, Słowenia, 
Dania, Szwecja, Hiszpania, Wielka Bryta-
nia, Francja) cały dzień spędziła w zabie-
rzowskim gimnazjum obserwując lekcje. 
Przede wszystkim lekcje twórczości, któ-
rych metodyka została szczegółowo omó-
wiona, bo jej przebieg wzbudził ogromne 
zainteresowanie gości. 

Podobnie rzecz się miała z zajęciami 
edukacji artystycznej, które w szkole reali-
zowane są w zwiększonym wymiarze go-
dzin. Nauczyciele rozmawiali potem o po-
trzebie wzmacniania roli różnych obszarów 
aktywności artystycznej uczniów, widząc 
w niej sposób nie tylko na diagnozowanie 
specyficznych uzdolnień, ale i na budo-
wanie wrażliwości, empatii i otwartości  
w kontaktach z ludźmi.

Za bezdyskusyjne uznano kształcenie 
w chwili obecnej ponadprzedmiotowych 
kompetencji ucznia, które mogą mu po-
móc w sprostaniu wyzwaniom tak eduka-
cyjnym, jak i cywilizacyjnym, a takie kon-
sekwentnie od wielu lat stara się kształcić 
gimnazjum w Zabierzowie. 

Goście zwrócili uwagę na bardzo bogaty 
dorobek szkoły w obszarze kształtowania 
postawy twórczej, a także na spójną, bar-
dzo nowoczesną filozofię pedagogiczną 
placówki. 

Nie da się ukryć, że i rodzice mieli swoje 
„5 minut”, bo przygotowany poczęstunek,  
a zwłaszcza sernik spotkał się z dużym 
uznaniem.

Tak sformułowany temat był punktem odniesienia dyskusji w międzynarodowym gro-
nie podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez V LO w Tarnowie, w której duży 
udział miała społeczność Gimnazjum Niepublicznego im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Zabierzowie Bocheńskim. 

Dorota Kulesza 
dyrektor Gimnazjum Niepublicznego 

im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Zabierzowie Bocheńskim
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sprzyjała wspólnej zabawie na świeżym 
powietrzu. 
Uczniowie pod kierownictwem nauczycieli 
przygotowali urozmaicony program 
artystyczny.  Mogliśmy obejrzeć tańce 
w wykonaniu oddziału przedszkolnego 
i klasy szóstej oraz popisy wokalne klas 
młodszych. Klasa czwarta przygotowała 
konkurs zagadek dla rodziców i nauczycieli, 
zaś uczniowie klasy piątej zaprezentowali 
na scenie największe przeboje polskiej 
muzyki rozrywkowej. 
Dodatkowe atrakcje, które czekały na 
uczestników pikniku to: dmuchany tunel, 
przejażdżki konne i małym powozem  
oraz wyśmienita zabawa na przyszkolnym 
placu zabaw. Przygotowano również 
poczęstunek: ciasta, napoje i kiełbaski  
z grilla.  Wszystkim, którzy pomogli  
w organizacji imprezy, serdecznie 
dziękujemy. Zapraszamy w przyszłym roku.
 
Ślubowanie uczniów klas I Gimnazjum 

w Niepołomicach

Anna Kokoszka
nauczyciel wspomagający i wychowawca 
klasy IC

14 października, na Zamku Królewskim, 
uczniowie klas pierwszych  ślubowali 
w obecności burmistrza Romana  
Ptaka, dyrekcji gimnazjum, nauczycieli 
oraz rodziców. Miejsce ślubowania 
jest nieprzypadkowe, ponieważ Król 
Władysław Jagiełło bardzo często 
odwiedzał Zamek, który był miejscem 
spotkań na których decydowano  
o polityce państwa.  
Ceremonię ślubowania poprzedziła 
uroczysta msza w kościele w 
Niepołomicach. Po jej zakończeniu 
zwartym orszakiem wszyscy zgromadzeni 
przeszli na Zamek Królewski. Program 
artystyczny przygotowany pod 
kierunkiem Alicji Luty i autorki artykułu, 
wprowadził uczniów w uroczystą 
atmosferę. Po akcie ślubowania Emilia 
Baran – Gimnazjalistka Roku umieściła 
na drzewcu sztandaru gwóźdź ze swoim 
nazwiskiem – to tradycja trwająca już  
od wielu lat. 
Po części oficjalnej przedstawiciele 
rodziców uczniów klas pierwszych 
Małgorzata Kuś i Lidia Paluch, w krótkim 
przemówieniu zwróciły uwagę na rolę 
rodzica w wychowaniu i nauczaniu oraz 
funkcjonowaniu szkoły, podkreśliły, 
jak ważna jest współpraca rodziców ze 
szkołą. Następnie złożyły wszystkim 
nauczycielem serdeczne życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej i zaprosiły 
wszystkich zgromadzonych gości na 
poczęstunek i spotkanie.
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Inauguracja w OHP

Komendant 6 – 2 Hufca Pracy Zuzan-
na Polańska powitała zaproszonych gości, 
pracodawców, absolwentów  oraz nowych 
uczestników hufca życząc aby zdobyte 
umiejętności w trakcie praktycznej nauki 
zawodu pozwoliły w przyszłości znaleźć 
wymarzoną pracę, która przyniesie nie 
tylko zadowolenie finansowe, ale da możli-
wość dalszego rozwoju zawodowego. 

Do młodzieży wiele ciepłych słów skie-
rował burmistrz Roman Ptak, który pod-
kreślił bardzo dobrą współpracę oraz po-
gratulował nowo przyjętym uczestnikom 

dobrego wyboru. 
Do serdecznych życzeń dołączyli: Ry-

szard Iwaniec, nadinspektor pracy w Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, 
Bożena Kruk, dyrektor ZSZ im. Krakow-
skiego Bractwa Kurkowego oraz Tadeusz 
Mysiński, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wieliczce.  

Następnie Bogdan Solawa, inspektor 
pracy krótko omówił przepisy prawa pracy 
i podstawowe zasady BHP. Wszyscy uczest-
nicy pierwszego rocznika otrzymali porad-
nik  „Prawo pracy – informację dla podej-
mujących pierwszą pracę” oraz „Kronikę 
6 – 2 Hufca Pracy”, wręczone przez nadin-
spektora pracy Ryszarda Iwańca i  komen-
dant 6 – 2 Hufca Pracy Zuzannę Polańską. 

Na zakończenie spotkania w imieniu 
dyrektora Izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości komendant Antoni Pietrzyk uroczy-
ście przekazał absolwentom Dyplomy Cze-
ladnicze, a ich pracodawcy podziękowania 
za przygotowanie ich do egzaminów.

1 września w 6 – 2 Hufcu Pracy w Niepołomicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkoleniowego na Zamku Królewskim, w trakcie którego tradycyjnie Okręgowa 
Inspekcja Pracy zaprezentowała kampanię „Młodzi Pracownicy – Bezpieczny Start”. 
Adresatami tej kampanii są uczestnicy OHP, a szczególnie nowo przyjęci.

Anna Grochot
wychowawca OHP 6-2 w Niepołomicach

My się szkoły nie boimy
30 września w Szkole Podstawnej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach 
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię poprzedziła 
msza w intencji pierwszoklasistów.

Alina Jachimczak
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach

Po uroczystości rycerze wraz z damą 
dworu (z niepołomickiego Bractwa Ry-
cerskiego) poprowadzili cały orszak 
uczniów, rodziców i nauczycieli Traktem 
Królewskim pod pomnik patrona szkoły 
– króla Kazimierza Wielkiego. Tam dyrek-
tor Wiesław Bobowski wraz z delegacją 
uczniów reprezentujących klasy pierwsze 
złożył symboliczną wiązankę kwiatów. 

Następnie wszyscy udali się do szkoły, 
gdzie w sali gimnastycznej odbyło się uro-
czyste ślubowanie i pasowanie na uczniów. 
Zanim to jednak nastąpiło, dzieci musia-

ły wykazać się wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi w pierwszym miesiącu nauki. 

Pierwszaki pod czujnym okiem star-
szych kolegów z klas szóstych wykonywa-
ły powierzone zadania, a dyrekcja, grono 
pedagogiczne i zgromadzona publiczność 
oceniała ich poprawność i sposób realiza-
cji. Wszyscy zdali ten egzamin celująco, za 
co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Tak przygotowani uczniowie mogli 
przystąpić do ceremonii pasowania, którą 
w sposób uroczysty poprowadził dyrektor 
Wiesław Bobowski. Po jej zakończeniu na 
pierwszaków czekał słodki poczęstunek 
oraz zabawa i konkursy.



E D U K A C J A

23Gazeta Niepołomicka | listopad 2011

Dzieło jej życia trwa

Małgorzata Porębska
anglista w Gimnazjum w Woli Batorskiej

Zainicjowała powstanie kilkudziesięciu 
domów pomocy, hospicjów i szpitali na 
całym świecie. Dzieło jej życia jest konty-
nuowane przez pełnych poświęcenia ludzi.

Na kilka tygodni przed obchodami  
Dnia Patronki Gimnazjum w Woli Bator-
skiej uczniowie mieli niecodzienną okazję 
poznać współpracowników Lady Sue Ryder 
– członków zarządu i pracowników funda-
cji. Goście przybyli do Polski z Anglii na za-

proszenie Fundacji Sue Ryder w Warszawie 
i korzystając z okazji odwiedzili również 
gimnazjum.

Niewielka, w porównaniu ze standarda-
mi brytyjskimi, szkoła wywarła na gościach 
spore wrażenie. Anglicy zwrócili szczegól-
ną uwagę na panującą atmosferę oraz kul-
turę osobistą uczniów, którzy entuzjastycz-
nie przyjęli współpracowników patronki 
gimnazjum. 

Pastor Robert Clifton w błyskotliwej prze-
mowie przybliżył sylwetkę Lady Sue Ryder, 

która każdą wolną chwilę poświęcała pracy 
na rzecz potrzebujących. Pozostali goście 
odpowiadali na niebanalne pytania uczniów.  

Lady Sue Ryder pozostawiła po sobie 
wiele dobra także w wymiernym znacze-
niu. Tylko w Polsce funkcjonuje 15 domów 
Lady Sue Ryder, z których aż 14 było wypo-
sażonych z funduszy zgromadzonych przez 
samą inicjatorkę. Na stronie www.sueryder.
pl można znaleźć informacje o szczegółach 
akcji i przedsięwzięć prowadzonych przez 
fundację.

Kilkunastoletnia zaledwie Lady Sue Ryder (1923-2000) wstąpiła jako ochotniczka do pomocniczej służby wojskowej. Po wojnie 
poświęciła swoje życie pracy charytatywnej. Założyła fundację, która miała się stać żywym pomnikiem ofiar wojennej zawieruchy.

„Mały ekolog” w przedszkolu

Projekt ma na celu kształtowanie 
świadomości i budzenie zainteresowania  
ekologią u dzieci w wieku przedszkol-
nym. Po przeprowadzeniu rekrutacji do 
projektu zakwalifikowano 25 dzieci – 18 
chłopców i 7 dziewczynek. W ramach  
projektu odbywają się 4 cykle zajęć wy-
chowawczo-dydaktycznych o tematyce 
ekologicznej: 

• Poznajemy zasady proekologicznych 
działań człowieka.

• Poznajemy ekologię przez sztukę.
• Poznajemy rozwój i środowisko życia 

wybranych gatunków roślin i zwierząt.
• Poznajemy środowisko poprzez zaba-

wy badawcze i eksperymenty.
Uczestnicy projektu biorą również 

udział w wycieczkach krajoznawczo-tury-
stycznych (m.in. do: Parku Narodowego 

w Ojcowie, Gospodarstwa Agroturystycz-
nego, Ogrodu Botanicznego, Izby Leśnej 
w Niepołomicach).  

W listopadzie, w ramach realizacji pro-
jektu dzieci obejrzą spektakl pt. „Dokąd 

pędzisz, koniku?” w Teatrze „Groteska”.     
W ramach projektu zakupiono do 

przedszkola sprzęt komputerowy (laptop, 
kamerę), oraz zabawki i pomoce dydak-
tyczne dla dzieci.

W Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Niepołomicach, od 16 sierpnia do 30 grudnia 2011, realizowany jest projekt „Mały ekolog”, 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wartość projektu: 49 956,70zł.

Beata Nowotnik
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

w PS w Niepołomicach
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Ślubujemy być wzorowi

Po części artystycznej nastąpiła długo 
oczekiwana chwila uroczystego ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych. Obiecali,  
że dołożą wszelkich starań, aby być god-
nymi uczniami tej szkoły i wyrosnąć na 
szlachetnych Polaków.

Potem dyrektor Lucyna Bednarczyk 
pasowała każdego pierwszoklasistę na 
ucznia za pomocą dużego czerwonego 
ołówka. Od wychowawcy otrzymywali 
dyplom pasowania oraz pierwszy w ich 
życiu dokument – legitymację szkolną,  

z rąk wicedyrektor Moniki Bielarczyk.
Serca biły z przejęcia świeżo upieczonym 

uczniom. Potem jak lawina spłynęły od 
wszystkich życzenia dla nich. Nawet młod-
si koledzy z klas II i III przygotowali krótki 
występ, który zakończyli wręczeniem drob-
nych upominków. Do życzeń przyłączyły się 
panie z przedszkola i swoich ubiegłorocz-
nych wychowanków obsypały  słodyczami 
na dobry początek ich przygody szkolnej. 
Nie zapomniała o nich Rada Rodziców, któ-
ra do życzeń dołączyła magnetofon.

14 października, 17 pierwszoklasistów zostało przyjętych do grona uczniów w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego. Aby pokazać 
się od jak najlepszej strony, zaprezentowali program artystyczny, pod czujnym okiem wychowawczyni Alicji Hausman-Krzysztofek.

Izabela Korbut 
nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół 

z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim

Romualda Siemianowska
nauczyciel przyrody w SP w Niepołomicach

Celem akcji było budzenie i wzmacnia-
nie świadomości ekologicznej oraz odpo-
wiedzialności za środowisko naturalne. 
Nasze działania wspierało Nadleśnictwo 
oraz nasz Magistrat. Otrzymaliśmy ręka-
wice i worki na odpady, a leśnicy dbali  
o nasze bezpieczeństwo. 

Najmłodsi uczniowie sprzątali swoje 
klasy i okolice szkoły, starsi likwidowali 
dzikie wysypiska w Puszczy Niepołomic-
kiej. Posprzątane zostały okolice parku, 
placu zabaw oraz Kopiec Grunwaldzki. 
Zebrano kilkadziesiąt pełnych worków 
śmieci. 

We wszystkich klasach na godzinach 
wychowawczych, omawiano sposoby ra-
cjonalnej gospodarki odpadami, a ucznio-
wie wykonywali gry planszowe o tematyce 
związanej z ochroną lasów. 

W naszej szkole przez cały rok będzie-
my promować postawy przyjazne środo-
wisku szczególnie w zakresie poszano-
wania zasobów naturalnych. Kierując się 
łańcuchem działań – unikamy odpadów, 
segregujemy je, oddajemy do recyklingu, 
ogłosiliśmy konkurs na najbardziej ekolo-
giczną klasę. 

Przez cały rok uczniowie będą segre-
gować odpady. Zorganizujemy kilka zbió-
rek surowców wtórnych, które trafią do 
punktów skupu. Dzięki tym działaniom 
nauczymy  się dbać o środowisko, bo jak 

mówi chińskie przysłowie: „Jeśli myślisz 
rok naprzód, sadź ryż! Jeśli myślisz 10 lat, 
naprzód sadź drzewo! Lecz jeśli myślisz 
100 lat, naprzód ucz ludzi!

Lasy to życie – chrońmy je!
We wrześniu Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach wzięła udział w Ogólnopolskiej akcji 
Sprzątanie Świata, pod hasłem „ Lasy to życie – chrońmy je !”. W ten sposób uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 
Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.
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Odblaskowa szkoła

Izabela Korbut 
Daniela Wójcicka-Pienschke
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim 

Uczniowie z klas młodszych przygo-
towali program artystyczny związany 
tematycznie z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego. Dużym powodzeniem cie-
szył się pokaz ratownictwa i pierwszej 
pomocy zorganizowany przez Maltańską 

Służbę Medyczną z Krakowa. Niektórzy  
z młodych słuchaczy „zdali już egzamin”  
i otrzymali drobne upominki od Gości. 

Kolejne atrakcje zapewniła Ochotnicza 
Straż Pożarną z Zabierzowa Bocheńskie-
go, która dostarczyła wszystkim sporo 
wrażeń. Najpierw widzowie byli świadka-
mi niebezpiecznego wypadku samocho-
dowego: na ich oczach strażacy wyciągali 
poszkodowanego z samochodu. Potem 

podziwiali strażaków w akcji gaszenia sa-
mochodu. Pod koniec mogli podziwiać 
sprzęt ratownictwa drogowego. 

Podczas całej imprezy odbywała się 
kwesta na rzecz trójki dzieci z naszej 
gminy poszkodowanych w wypadkach 
drogowych. Solidarnie przyłączyli się też 
uczniowie i pracownicy Gimnazjum Nie-
publicznego im. Ks. J. Twardowskiego  
z Zabierzowa Bocheńskiego oraz Szkoły 

15 października w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim odbyła się impreza plenerowa 
podsumowująca akcję „Odblaskowa szkoła”. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

SP im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim

10 października odbył się happening 
poświęcony poprawie bezpieczeństwa 
dzieci w drodze do i ze szkoły. Już od 
rana kierowcy przejeżdżający ulicą Kra-
kowską mogli zobaczyć napis na odbla-
skowych kamizelkach, a niedługo potem 
pojawił się niezwykły patrol. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Nie-
połomicach wraz z uczniami kontrolo-
wali przejeżdżających kierowców. Jazda 
zgodna z przepisami nagradzana była 
lizakami, a uchybienia tym razem koń-
czyły się jedynie upomnieniem oraz ko-
niecznością zjedzenia plasterka cytryny. 

Później uczniowie na boisku szkol-
nym rysowali kredą na asfalcie bezpiecz-
ną drogę dziecka do szkoły. Nie zabra-
kło całych osiedli i jezdni obfitujących 
w znaki drogowe, światła i przejścia dla 
pieszych ułatwiające poruszanie się po 
drogach. Po pracach plastycznych przy-
szedł czas na drużynowy turniej rodzin-
ny, w którym dzieci wspólnie z rodzica-
mi wykazywały się znajomością znaków  
i przepisów ruchu drogowego. Następ-
nie uczniowie utworzyli ogromny znak: 
UWAGA DZIECI, który został uwiecz-
niony na fotografii „z lotu ptaka”. 

Kolejny punkt akcji: przemarsz dzie-
ci, nauczycieli i rodziców w kamizelkach 
odblaskowych, w asyście policji i straży 
pożarnej ulicą Krakowską przypomniał 
wszystkim kierowcom, że przy szko-
łach trzeba zachować szczególną ostroż-
ność. Transparenty niesione przez dzieci 
nawoływały do zakładania kamizelek  
i odblasków. Kierowcy i okoliczni miesz-
kańcy z zainteresowaniem obserwowali 
wielobarwny odblaskowy korowód.

Nadszedł też czas na przygotowany 
przez OSP w Niepołomicach pokaz ra-
townictwa drogowego. Dzieci wykazały 
się znajomością numerów alarmowych, 
a strażacy z wielkim profesjonalizmem 
uratowali poszkodowanego w wypad-
ku. Pokaz wzbudził ogromne zaintere-
sowanie wszystkich zgromadzonych na 
boisku szkolnym, zarówno dzieci, jak  
i dorosłych.

To była niezwykła lekcja, lekcja, któ-
rą wszyscy zapamiętają na bardzo dłu-
go. Takie działania są możliwe dzięki 
efektywnej współpracy zarówno z Ko-
mendą Powiatową Policji w Wieliczce, 
Komisariatem Policji w Niepołomicach, 
OSP w Niepołomicach-Podgrabiu  i OSP  
w Niepołomicach, a także Strażą Miejską 
w Niepołomicach, władzami lokalnymi  
i okolicznymi firmami. Uczniowie otrzy-
mali ufundowane przez sponsorów na-
grody i upominki za osiągnięcia w kon-
kursach przygotowanych  w ramach akcji 
„Odblaskowa Szkoła”. 

Odblaskowa lekcja bezpieczeństwa na drodze na długo pozostanie w pamięci dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach-Podgrabiu, ich rodziców i zaproszonych gości. Zorganizowana została 
w ramach wojewódzkiego konkursu  „Odblaskowa Szkoła”, do którego SP nr 3 przystąpiła już po raz drugi. 

Irena Karcz
dyrektor SP nr 3 w Niepołomicach

SP 3 im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Niepołomicach-Podgrabiu



Ponadto, zorganizowane także zostały 
spotkania z policjantem w celu wdrożenia 
dzieci do przestrzegania zasad oraz uświa-

domienia dzieciom zalet noszenia elemen-
tów odblaskowych. 

W szkole zorganizowano także kon-
kursy tematyczne „Bezpieczna droga do 
szkoły” (konkurs plastyczny), „Bądź bez-
pieczny na drodze” (konkurs poetycki) 
oraz „Znam przepisy drogowe” (quiz dla 
uczniów posiadających kartę rowerową), 
w których uczniowie wykazali się nie tylko 
wiedzą, lecz również kreatywnością. 

W ramach konkursu poetyckiego zwy-
ciężył krótki wierszyk zachęcający do za-
kładania kamizelek odblaskowych. Zosta-
nie on umieszczony w broszurze informa-

cyjnej i rozdany mieszkańcom Zagórza.
Ponadto, dzieci biorące udział w zaję-

ciach na świetlicy szkolnej przedstawią 
pozostałym uczniom inscenizację „Gdyby 
Ola odblaski nosiła”. Zwieńczeniem akcji 
będzie przemarsz uczniów szkoły przez 
okolicę. Każda klasa zaprezentuje wymy-
ślony przez siebie symbol akcji oraz slo-
gany, a radiowóz policyjny będzie czuwał 
nad bezpieczeństwem uczestników po-
chodu. 
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Już na pierwszym spotkaniu z rodzi-
cami dyrektor szkoły oraz wychowawcy 
klas prosili rodziców o rozmowę z dzieć-
mi na temat zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. Wychowawcy klas na 

godzinach wychowawczych przypomnieli 
uczniom zasady obowiązujące pieszych  
i rowerzystów. 

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego 
projektu „Szkoła odblaskowa“, w ramach 
którego odbyło się spotkanie z policjan-
tem Zbigniewem Jazgarem i przedstawi-
cielem Stowarzyszenia na Rzecz Pieszych 
Robertem Sterczyńskim. 

Uczniowie klas I otrzymali kamizelki 
odblaskowe, które zakupił Urząd Miasta 
i Gminy Niepołomice, a uczniowie kl. 
II i III znaczki odblaskowe. Uczniowie 
klasy pierwszej pod opieką wychowaw-
cy przećwiczyli w praktyce prawidłowe 

poruszanie się po jezdni w miejscach,  
gdzie nie ma chodnika oraz przechodze-
nie przez ulicę na przejściu dla pieszych. 

Aby zapewnić uczniom bezpieczny 
dojazd do szkoły przejście przez jezdnię  
w bezpośrdnim sąsiedztwie budynku nad-
zoruje pani „stopka“, która pomaga uczniom 
w przejściu na drugą stronę ruchliwej drogi. 

W ramach zajęć świetlicowych ucznio-
wie kl. I – III przygotowali wystawę prac 
plastycznych poświęconych zasadom bez-
piecznego poruszania się po drodze, a wy-
chowawcy klas zoorganizowali konkurs 
na najładniejszą gazetkę klasową pt. „Bez-
pieczna droga do szkoły“.

Podstawowej im. J. Matejki z Woli Zabie-
rzowskiej.

Szczególnym gościem był poruszający 
sie na wózku inwalidzkim Piotr wraz ze 
swoimi  rodzicami. Chłopiec został po-
szkodowany w wypadku, który wydarzył 
sie właśnie w drodze do szkoły. Chcie-
li zaapelować do młodych o mądrość  
w poruszaniu się po drodze. Tę myśl roz-
winęła Marta Grochot, prezes Stowarzy-

szenia  Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepeł-
nosprawnych ,,Dziecięce Marzenia”, która 
prosiła o bezpieczne zachowanie się na 
drodze. Wskazywała na konieczność no-
szenia odblasków, gdyż życie jest bezcen-
ne i wystarczy chwila nieuwagi, aby zgasło  
jak iskra.                                                                         

Dokładając wszelkich starań nauczy-
ciele zaproponowali uczniom samodziel-
ne wykonywanie  odblasków w różnych 

kształtach, kolorach w tzw. Punkcie Ro-
dzinnym Wykonywania Odblasków.

Wielkie serce okazała społeczność  
z Zabierzowa Bocheńskiego, licznie przy-
była do punktu krwiodawstwa, aby oddać 
krew na rzecz niesienia pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadkach drogo-
wych.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej jest położona przy bardzo ruchliwej drodze. Pomimo  
wykonanych w ostatnim okresie chodników, wielu uczniów porusza się rowerami po pasie jezdni, przy  którym nie ma poboczy. 
Dlatego nauczyciele i pracownicy szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny od wznowionej kampani poruszania się po drodze. 

Anna Gąsłowska
dyrektor SP w Woli Batorskiej

Agnieszka Frąś
anglista w SP w Zagórzu, koordynator akcji 

odblaskowa szkoła w Zagórzu

SP im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 

O D B L A S K O W A  S Z K O Ł A

Szkoła Podstawowa w Zagórzu już kolejny raz bierze udział w akcji „Odblaskowa Szkoła”. Uczniowie szkoły zostali  
wyposażeni w kamizelki i rzepy odblaskowe, które noszą nie tylko w drodze do i ze szkoły. Na zajęciach szkolnych  
przypominane są im zasady obowiązujące   w ruchu drogowym. 

SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zagórzu
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O D B L A S K O W A  S Z K O Ł A

Izabela Szewczyk
pedagog szkolny w SP w Niepołomicach, 
koordynator konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Na drodze wśród pieszych i kierują-
cych pojazdy obowiązuje zasada ogra-
niczonego zaufania. Jednakże dzieci nie 
potrafią w pełni ocenić tego, co dzieje 
się na drodze. Dlatego nad codziennym 
bezpieczeństwem uczniów naszej szkoły 
dbają zatrudnione strażniczki, pomaga-
jące dzieciom w przekraczaniu jezdni dla 
pieszych w rejonie szkoły oraz zaopatrze-
ni w kamizelki oraz elementy odblaskowe 
uczniowie. 

To jednak nie wystarcza, aby dzie-
ci mogły czuć się bezpiecznie w 100%. 

Dlatego uczniowie wraz z dyrekcją, wy-
chowawcami i nauczycielami oraz psy-
chologiem i pedagogiem zostali włączeni 
w imprezę promującą bezpieczeństwo  
w drodze do i ze szkoły. Impreza promu-
jąca bezpieczeństwo w młodszych klasach 
będzie polegała na wykonaniu odblasków 
z origami z postacią dziecka oraz napisa-
mi „Pamiętaj o mnie, gdy przechodzisz 
przez jezdnię po pasach”, „Chcę czuć się 
bezpiecznie wiedząc o tym, że Ty mnie 
widzisz” oraz „Ufam Ci widząc Twój  
samochód”.

 Drugim takim etapem promującym 
bezpieczeństwo będzie pokaz rewii mody 
odblaskowej organizowany przez uczniów 

klas starszych, a następnie zaprezentowa-
nie go wśród rodziców. 

W szkole również organizowane będą 
zajęcia pozalekcyjne m.in. różnego rodza-
ju filmy, pokazy multimedialne o tematy-
ce bezpieczeństwa dostosowane do wieku 
uczniów. Naszą szkołę odwiedzi policjant. 
Zamknięciem całej akcji będzie happe-
ning, czyli wyjście nauczycieli na ulice  
w odblaskach wykonanych przez naszych 
podopiecznych. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej szkoły www.sp-niepolomice.
pl/ oraz zapraszamy wszystkich uczniów  
i rodziców do udziału we wspólnym promo-
waniu bezpieczeństwa uczniów na drodze. 

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach co roku bierze udział w konkursie 
„Odblaskowa szkoła”, jak również uczestniczy w akcji „Bezpieczna droga”. 

SP im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach

Agnieszka Śledziowska
matematyk SP w Staniątkach

Kolejne spotkanie, również dla 
uczniów klas młodszych poprowadził 
przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz 
Praw Pieszych w Krakowie, Robert 
Spyrczynski. Zwrócił on 
szczególną uwagę na ko-
nieczność noszenia przez 
wszystkie dzieci i młodzież 
do 15 roku życia elemen-
tów odblaskowych.  

Natomiast najmłodsi 
uczniowie z naszej szkoły, 
z oddziałów przedszkol-
nych, mieli niepowtarzalną 
okazję obejrzenia radio-
wozu policyjnego od środ-
ka, podczas spotkania na 
temat bezpieczeństwa na 
drodze, które poprowadzi-
ła starszy sierżant Magda-
lena Chwastek z Zespołu 

d.s. Nieletnich z Komendy Powiatowej  
w Wieliczce. 

W szkole odbył się również konkurs 
plastyczny pod hasłem „Bezpieczna dro-
ga”. Trwa kolejny konkurs, zaplanowany 
dla całych klas, w którym to grupy klaso-

we tworzą plakaty o bezpiecznym poru-
szaniu się po drodze. 

Wszyscy uczniowie klas młodszych 
otrzymali w trakcie trwania akcji ele-
menty odblaskowe w formie brelocz-
ków, wszyscy uczniowie szkoły noszą 

kamizelki odblaskowe. 
Otrzymali je również 
uczniowie klasy I, po 
uroczystym ślubowaniu, 
jako jeden z prezentów.

Na tym nie koniec 
zaplanowanych atrakcji 
związanych z konkur-
sem „Odblaskowa Szko-
ła” – trwa on do końca 
października. Podję-
te działania będą na 
pewno kontynuowane 
przez cały rok szkolny,  
a wszystko to dla bez-
pieczeństwa.

Już od pierwszego dzwonka ruszyły pełną parą działania związane z przystąpieniem szkoły do II Edycja Małopolskiego 
Konkursu  „Odblaskowa Szkoła”. Jednym z nich było spotkanie uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III z dzielnicowym 
Zbigniewem Dyjachem, który rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się na drodze i konieczności noszenia 
elementów odblaskowych przez uczniów. 

SP im. Adama Mickiewicza w Staniątkach



Dużo czasu i trudu potrzeba, żeby to 
wszystko uprawić i utrzymać w porządku, 
obsłużyć krowy, i świnki, i kury, wszelką  
w ogóle „gadzinę”... Tylko dzikie kaczki, 
które na naszym stawku wychowują ka-
częta, obsługują się same, a potem odlatują 
w ciepłe kraje.

Była taka pani reżyser jakieś ćwierć 
wieku temu, która jeździła po klasztorach 
polskich i kręciła o nich filmy. Niestety jed-
nak kręciła filmy nie o prawdziwym życiu 
tych klasztorów, tylko o czymś kompletnie 
wymyślonym, ukształtowanym wedle jej 
własnych pojęć o życiu zakonnym. 

Kazała siostrom albo księżom chodzić 
w kółko po klasztorze z zapalonymi świe-

cami, czego w rzeczywistości nigdy nie ro-
bią, ale ona wiedziała lepiej. Chciała stwo-
rzyć właściwy nastrój. Jedyne, co w tych 
filmach było prawdą, to ujęcia architektu-
ry. Ani razu nie pokazała prawdziwej mo-
dlitwy i prawdziwej pracy. Zapewne sądzi-
ła, że w klasztorze żyje się tylko pobożny-
mi uczuciami i nastrojem, a dom sprzątnie 
się sam, kuchnia sama się obsłuży, habity 
anieli uszyją i załatają w razie potrzeby...  
i wszystko przychodzi za darmo...

Chociaż właściwie i tak jeszcze można 
się cieszyć, że ta reżyserka nie próbowała 
przynajmniej wyjaśnić, skąd się zakonnice 
biorą w klasztorze. Mało prawdopodobne, 
żeby rozumiała to lepiej, niż całe mnóstwo 
ludzi, którzy wierzą święcie, że dziewczyna 
idzie do klasztoru albo dlatego, że ją rodzi-

ce zmusili, albo dlatego, że jej narzeczony 
umarł. 

Czytałam wywiad, w którym prowa-
dząca go redaktorka usiłowała to wmówić 
zakonnicy, z którą rozmawiała, i nie zwa-
żała na jej protesty, bo przecież „to wiado-
mo”. 

I pamiętam pijaka, spotkanego na przy-
stanku, który użalił się nad moją rzekomą 
niedolą tak bardzo, że na pociechę kupił 
mi drożdżówkę...

Tymczasem do klasztoru idzie się dla 
Boga. Kto ma inną motywację, ten albo ją 
zmieni, albo nie wytrzyma i odejdzie jesz-
cze szybciej, niż przyszedł. I nie da się tu 
żyć nastrojem. Żyje się modlitwą i pracą. 
Żyje się dla Boga.

Korzystając z przerwy w deszczu, wychodzę do ogrodu. Zakonnica w pszczelarskiej siatce na głowie idzie do uli...  
Zakonnica w roboczym chałaciku i kapturku dziobie motyczką w klomb... gracuje ścieżkę... Dookoła klasztoru rozciąga się 
duży teren, ogrodzony wysokim murem, i jest tam sad i ogród, stawy i kartoflisko, szklarnie i pastwisko dla paru klasztornych 
krówek, a także pomieszczenia gospodarcze.

Turysta wewnętrzny w klasztorze 

Wokół klasztoru

Pamiętam pijaka, spotkanego na przystanku, który użalił się 
nad moją rzekomą niedolą tak bardzo, że na pociechę kupił mi 

drożdżówkę...Tymczasem do klasztoru idzie się dla Boga. Kto ma 
inną motywację, ten albo ją zmieni, albo nie wytrzyma i odejdzie 

jeszcze szybciej, niż przyszedł. I nie da się tu żyć nastrojem.
S. Małgorzata Borkowska OSB

mniszka żarnowiecka

Benedyktynki



Wystarczy się tylko rozejrzeć, a wtedy 
zauważamy na przykład, że ewidentna 
wada może być równocześnie zaletą. Oto 
dowód: 

Fraszka o zaletach wadliwości
To paradoks, ale gdyby 
wieża w Pizie nie była krzywa 

to by tak znana nie była 
i nikt by jej nie podziwiał!

Innym przykładem paradoksu jest fakt, 
że z jakichś nie do końca zrozumiałych 
powodów lubimy pakować się w kłopoty. 
I znów dla zobrazowania tego posłużę się 
przykładem:

Fraszka o absurdach miłości
Mężczyźni kochają zołzy  
(choć one są wredne dla nich) 
a panie – analogicznie 
kochają najchętniej drani.

A na koniec proponuję fraszkę, którą 
napisałem po przeczytaniu informacji, że 
w pewnym dużym i bogatym zamorskim 

kraju znana wytwórnia filmowa nakręciła 
film fabularny o prezydencie tego kraju. 
Paradoks sytuacji polegał na tym, że ak-
tor grający rolę prezydenta zarobił dzięki 
temu filmowi znacznie więcej pieniędzy, 
niż prawdziwy prezydent, na którym spo-
czywa przecież ogromny bagaż odpowie-
dzialności z racji pełnionej funkcji: 

Fraszka o paradoksach
Dziwne dziś są czasy, dziwne obyczaje,
bo choć to w zasadzie sprawa niepojęta,
to prezydent kraju mniej pensji dostaje,
niż aktor odtwarzający rolę prezydenta!

A jakie Państwo paradoksy dostrzegają 
wokół siebie?

Za oknami coraz częściej poran-
na mgiełka i pierwsze powiewy chłodu.  
Z każdym dniem utrwala się jesień – peł-
na czerwieni jarzębin, buków i grabów – 
tej czerwieni bijącej po oczach. W naszej 
puszczy „niepołomnej” także ruch – widać 
jak zwierzyna gromadzi zapasy i wzmacnia 
tkankę tłuszczową, by przetrwać trudny 
dla siebie czas.

W świecie ludzkim – myśli już biegną 
do Święta Zamarłych – do 1 listopada, 
gdzie czymś naturalnym stają się wizyty 
u grobów, gdzie towarzyszyć będzie nam 
zaduma, wspomnienia i modlitwa za tych 
co odeszli … i zapalone światła. Jesień to 
melancholijna pora a zarazem i wielka re-
fleksja nad życiem, które przemija, reflek-
sja nad ludzkim losem. Pamięć przywoła 
rozsiane po świecie cmentarze – na Rosie, 
na Monte Cassino, w lasku katyńskim. 

Nasze kobiety już myślą co kupić na 
jesienne chłody. Jest rzeczą oczywistą, że  
w dłoniach pojawiają się żurnale, i będą 
odbywać się liczne babskie konsultacje, 
jakie będą dominować kolory, czy znowu 
ciemne i ciepłe, czy jakieś inne … a zaraz 
potem co do czego pasuje.

Facetom wystarczy na ogół jeden garni-
tur i kilka koszul, a w przypadku uroczych 
niewiast, aż szafy pękają z nadmiaru. Ech, 
co ja mówię, narażam się pokaźnej liczbie 
wielbicielek. A noście sobie dziewczęta 
i miłe panie, co tam już i kiedy chcecie: 
sztruksy, brokaty, lniane bajery, suknie  
w kwiaty a nawet liście sałaty. I wisiorki, 
naszyjniki – ze złota srebra i bursztynu,  
dla lepszego samopoczucia i zdrowia; tyl-
ko bądźcie zadowolone, a przede wszyst-
kich szczodre dla tych, co męskie nogawki 
noszą. To ważne, by za kilka tygodni mogli 
wam w jakąś grudniową noc tęsknie zanu-
cić „Pamiętasz była jesień”.

Według definicji paradoks, to spostrzeżenie, które zaskakuje końcowym wnioskiem przeciwnym do spodziewanego,  
lub twierdzenie, które uzasadnia równocześnie dwie sprzeczne tezy. Paradoksami lubią się zabawiać matematycy i fizycy,  
ale są one również elementem życia codziennego.

Właśnie nadchodzi ten wyjątkowy czar jesieni, który wywołuje z niebytu klarowne, ale i kolorowe westchnienia. Ten szur… szur, 
gdy nasze buty wędrują wśród opadłych liści i kiedy pojawia się jakże dojmujący skowyt duszy.

Felietony życiem pisane – XXVI 

O paradoksach

Wtrącone trzy grosze – XIX 

Czar jesieni

Marcin Urban

Jerzy Piątkowski

Obyczaje
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Harcerstwo

Obecnością na apelu zaszczyciła nas druh-
na Janina Cios, która w szeregi harcerskie 
wstąpiła jeszcze przed II Wojną Światową 
oraz ojciec Dominik Orczykowski – harcerze 
z 70 letnim „stażem”, a także kapelan Mało-
polskiego okręgu ZHR, ojciec Rafal Tański.

Po zaśpiewaniu hymnu harcerskiego 
uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę 
na budynku szkoły muzycznej w Niepoło-
micach, tam właśnie znajdowała się pierw-
sza harcówka w naszym mieście.

Po apelu wszyscy usiedliśmy przy ogni-
sku. Głos zabrały cztery pokolenia harce-
rek i harcerzy. Nie zabrakło harcerskich 
piosenek i dźwięku gitary. Po godzinie 21 

udaliśmy się na mszę, która podczas Święta 
Szczepu jest już tradycją. Co roku odbywa 
sie w środku lasu, pod gołym niebem. Oj-
ciec Dominik wygłosił kazanie. Nawiązał 
do symboliki lilijki, która od początków 
chrześcijaństwa oznaczała czystość i cnotę.  

Dla Nas – harcerzy, lilijka ma swym 
kształtem przypominać zakończenie igły 
magnetycznej kompasu. Tak jak igła wska-
zywała żeglarzom bezpieczną drogę do 
domu, tak lilijka symbolizuje jedną z naj-
ważniejszych powinności harcerza: postę-
powanie zgodnie z prawem harcerskim. 
Wskazuje także drogę do osiągania ideałów. 

Trzy literki ONC na ramionach lilijki są 
skrótem hasła: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.  

Uroczysty dzień zakończyliśmy razem 
odśpiewując w kręgu wieczorny hejnał au-
torstwa Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej 
(jedna z twórczyń polskiego harcerstwa). 
„Idzie noc, słońce już, Zeszło z gór, zeszło  
z pól, Zeszło z mórz. W cichym śnie, spo-
cznij już. Bóg jest tuż…” 

„Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę 
na bakier włóż 

W szeregu stań wśród harcerzy i razem  
z Nimi w świat rusz”

Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!

Kolejny rok harcerski rozpoczęliśmy w sposób szczególny, trzydziestymi piątymi urodzinami Szczepu Puszcza. 24 września 
spotkaliśmy się przy szkole muzycznej w Niepołomicach, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej  jednostki harcerskie działające w naszym mięście. Tego wieczoru gotowość zgłosiły wszystkie 
niepołomickie drużyny harcerek i harcerzy oraz gromady zuchowe. Także KPH stawiło się w licznym gronie.

35 urodziny Szczepu Puszcza

Katarzyna Cieluch
zuchmistrzyni

Lilijka od początków chrześcijaństwa oznaczała czystość i cnotę.  
Dla Nas – harcerzy, lilijka ma swym kształtem przypominać zakończe-
nie igły magnetycznej kompasu. Tak jak igła wskazywała żeglarzom 
bezpieczną drogę do domu, tak lilijka symbolizuje jedną z najważ-
niejszych powinności harcerza: postępowanie zgodnie z prawem 

harcerskim. Wskazuje także drogę do osiągania ideałów. Trzy literki 
ONC na ramionach lilijki są skrótem hasła: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.

Plany

Wrzesień to dla harcerzy miesiąc szczególnej 
pracy: każda z drużyn ma obowiązek oddać go-
towy plan pracy, w którym zawarte są wszystkie 
działania na najbliższy rok.  
Co zatem planują drużynowi?
• 5 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Gawra” 
– W tym roku stawiamy głównie na rozwój kul-
turalny, będziemy rozwijać swoją kreatywność, 
umiejętność pięknego wysławiania się, uczyć się 
szacunku do innych oraz poznawać tajniki filmu. 
Poprzez aktywność na zbiórkach mamy możli-
wość doskonalenia się i kształtowania własnej 
osobowości, a przez zadania i harce uczymy się 
zaradności i odpowiedzialności. Oczywiście nie 
zapominając o tym, co w harcerstwie najważniej-
sze – o dobrej zabawie i cudownej atmosferze na 
każdym spotkaniu sprzyjającej nawiązywaniu 
przyjaźni na długie lata! Zapraszamy na naszą 

stronę na Facebooku gdzie znaleźć można termi-
ny zbiórek oraz oglądnąć zdjęcia z różnych akcji 
– www.facebook.pl/gawra5 
• 3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy „Nie-
połomni” – W tym roku planuje dużo gier 
terenowych, w których harcerze przenosić będą 
się do rożnych czasów: II Wojna Światowa czy 
Średniowiecze. Drużyna planuje kilkudniowy 
biwak pod namiotami. Niepołomni w obecnym 
harcerskim chcą szczególnie pracować nad 
odpowiedzialnością, samodzielnością, a także 
patriotyzmem młodych harcerzy.  
Kontakt z drużynowym: oaza444@op.pl
• A co zamierzają robić najmłodsi czyli zuchy?  
Drużynowa 5 Niepołomickiej Gromady Zucho-
wej „Zielone Iskierki” planuje jak najbardziej 
rozwinąć kreatywność i twórcze myślenie wśród 
zuchenek poprzez naukę rozmaitych technik 
plastycznych. Dziewczynki będą także poma-
gać Elfom na biegunie północnym. Odbędą lot 

do magicznej krainy por roku, gdzie pomogą 
królowej pogody w przygotowaniu się do wiosny 
i lata. Udzielą też pomocy małej dziewczynce  
o imieniu Róża, która poprzez wpadnięcie do 
lisiej nory znalazła się w magicznej krainie por 
roku. Kontakt z drużynową: kaja.p6@op.pl 
• 9 Niepołomicka Gromada Zuchowa „Podróż-
nicy” planuje wielką wyprawę do śródziemna. 
Razem z bohaterami „Władcy Pierścieni” po-
znamy język elfów, zwiedzimy wszystkie krainy 
śródziemna. Czeka nas dużo tajemnic, do od-
krycia których, miejmy nadzieję, zaprowadzą nas 
do jaskini, gdzie ukryto pierścień. W tym roku 
poprzez zabawę z zuchami chcemy pracować 
nad umiejętnością rozwiązywania problemów,  
a także szacunkiem do innych. Poprzez zdobywa-
nie pierścienia chcemy ćwiczyć też umiejętność 
współpracy w gromadzie. Zapraszamy na zbiorki 
gromady wszystkich chłopców wieku 7 – 11 lat  
w soboty. Kontakt z drużynowym: bagins3@op.pl
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W te szare, chłodne a coraz to krót-
sze dni, można tu zacytować następujące 
przysłowie: „Deszcze listopadowe budzą 
wiatry grudniowe”.

Mimo wszystko nas interesuje Słońce, 
które jak zwykle nie próżnuje. Jego de-
klinacja systematycznie z dnia na dzień 
maleje, a w związku z tym długość dnia, 
na półkuli północnej, stale się skraca, zaś 
na południowej wydłuża i tam teraz mają 
wiosnę. W listopadzie u nas ubędzie dnia 
„już tylko” o 81 minut; z 9 godz. 48 minut 
w pierwszym dniu, do 8 godz. 27 minut 
ostatniego dnia miesiąca. 

W dniu Wszystkich Świętych, Słoń-
ce wschodzi o godz. 6.30 a zachodzi  
o 16.18. Natomiast ostatniego listopada, 
wschód Słońca nastąpi o godz. 7.15, zaś 
zachód o 15.42. Słońce we wtorek 22 li-
stopada, „przechodzi” o godz. 17.10 ze 
znaku Skorpiona (Niedźwiadka) w znak 
Strzelca. 

Ponadto, praktycznie przez cały mie-
siąc, aktywność magnetyczna Słońca bę-
dzie duża, nawet bardzo duża. Jednym 
słowem, kryzys w ilości plam na Słońcu 
(czyli braku silnych pól magnetycznych) 
nasza gwiazda ma już za sobą, co na Zie-
mi zaowocuje być może bogactwem zórz 
polarnych. Natomiast w dniu 25.XI. wy-
stąpi częściowe zaćmienie Słońca, obej-
mując Antarktydę z przyległościami, dla-
tego u nas będzie niewidoczne.

Ciemne bez Księżycowe noce, do-
godne do obserwacji astronomicznych, 

będziemy mieli w drugiej połowie mie-
siąca, bowiem kolejność faz Księżyca bę-
dzie następująca: pierwsza kwadra 2.XI.  
o godz. 17.38, pełnia 10.XI. o godz. 21.16, 
ostatnia kwadra 18.XI. o godz. 16.09  
i nów 25.XI. o godz. 06.10. W apogeum 
(najdalej od Ziemi) Księżyc będzie  
8. XI. o godz. 14, a w perygeum (najbli-
żej Ziemi) znajdzie się Księżyc o północy  
z 23/24. XI.

Merkury znajduje się na niebie w po-
bliżu Słońca i będzie niewidoczny. We-
nus, jako Gwiazda Wieczorna (-3.7), 
świecić będzie w ostatnich dniach listo-
pada, bardzo nisko nad południowo-
-zachodnim horyzontem. Warunki do 
jej obserwacji będą jednak trudne ze 
względu na zorzę wieczorną. Mars (+0.9)  
w gwiazdozbiorze Lwa dostępny będzie 
do obserwacji w drugiej połowie nocy. 

W pierwszej połowie nocy na granicy 
konstelacji Ryb i Barana łatwo znajdzie-
my Jowisza (-2.9). Przez lunetę bez trudu 
dostrzeżemy czerwoną plamę na jego tar-
czy oraz cztery satelity galileuszowe. 

Saturna (+0.7), który gości w gwiazdo-
zbiorze Panny, można obserwować nad 
ranem, coraz to wyżej ponad horyzon-
tem z upływem dni listopadowych. War-
to nań spojrzeć przez lunetę, ze względu 
na to, że będzie widoczna ku Ziemi lekko 
przechylona krawędź pierścieni, co uła-
twi dostrzeżenie jego satelitów, a w szcze-
gólności Tytana – największego spośród 
znanych nam Księżyców w układzie sło-
necznym. Uran (+5.8) i Neptun (+7.9) są 
dostępne w pierwszej połowie nocy, na 
południu nieba -odpowiednio w gwiaz-
dozbiorach Ryb i Wodnika. Natomiast 
„karłowata planeta” Pluton, podobnie jak 
Merkury, wędruje po niebie zbyt blisko 
Słońca i jest niedostępny do obserwacji.

W listopadzie promieniują dwa silne 
roje meteorów, Taurydy i Leonidy. Tau-
rydy mają podwójny radiant (południo-
wy -Si północny - N) w gwiazdozbiorze 

Byka, a maksimum ich aktywności przy-
pada na 5.XI.(S) i 12.XI.(N). Ten rój me-
teorów to pozostałość po warkoczu krót-
kookresowej (obiegała Słońce w ciągu 3.3 
lat) komety Enckego, która swego czasu 
rozpadła się na dwie części. 

Obserwuje się przeciętnie z tego roju 
od 10 do 15 11 spadających gwiazd” na 
godzinę. Stosunkowo często występują 
też jasne bolidy, wybiegające z obszaru 
nieba w pobliżu Plejad i Hiad. W tym 
roku, obserwacjom wieczornym roju (S) 
będzie przeszkadzał Księżyc podążający 
do pełni, zaś w momencie maksimum 
roju (N), będzie on w ostatniej kwadrze, 
zatem nie będzie przeszkadzał w obser-
wacjach w pierwszej połowie nocy.

Leonidy zaś, promieniują z konstelacji 
Lwa, od 10 do 23 listopada (do 20 przelo-
tów/godz.), z maksimum 18.XI. Rój ten 
związany jest z pozostałością po warko-
czu komety Tempel-Tuttle’ a. Warunki 
obserwacyjne tego roju nie będą naj-
lepsze, bowiem w drugiej połowie nocy 
utrudni obserwacje Księżyc.

Dysponując wolną chwilą spójrzmy  
w niebo, niestety najczęściej spowi-
te mgłami i chmurami, o czym dobit-
nie świadczy takie przysłowie: „Pogoda  
listopadowa, taka jak i Tytusowa”. Zatem 
u progu grudnia, pogodnego nieba, Pań-
stwu i sobie gorąco życzę.

Astronomia

U nas, przez najbliższe cztery miesiące, Słońce będzie wschodzić i zachodzić pod niewielkim kątem w stosunku do horyzontu, 
a zatem będą dłuższe niż latem świty i zmierzchy. Będziemy mogli podziwiać zjawiska zorzy porannej czy wieczornej – nie-
zwykłej gry świateł na niebie – jeśli tylko nie będzie wielkiego zachmurzenia lub gęstej mgły. 

Spojrzenie w listopadowe niebo

Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 

Astronomiczne w Niepołomicach

Bez względu na pogodę, będzie można 
złożyć wizytę w Młodzieżowym Obserwa-
torium Astronomicznym im. K. Kordylew-
skiego, mieszczącym się w Niepołomicach, 
przy ul. M. Kopernika 2 (tel. 12 281 15 61), 
aby tam zobaczyć sztuczne niebo  
w planetarium, lub obserwować przez  
lunetę przynajmniej Jowisza lub Księżyc.
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Wszelkie jej zaburzenia wpływać będą 
niekorzystnie na naukę dziecka, nie tylko 
na proces czytania i pisanie ale również na 
ogólny rozwój psychoruchowy. 

Jak wynika z badań licznych autorów 
wyróżnia się pięć aspektów percepcji wzro-
kowej, które mają największe znaczenie dla 
rozwoju zdolności uczenia się u dzieci. Są 
to: koordynacja wzrokowo-ruchowa, spo-
strzeganie figury i tła, stałość spostrzega-
nia, spostrzeganie położenia przedmiotów 

w przestrzeni, spostrzeganie stosunków 
przestrzennych.

Jak rozpoznać dziecko z zaburzoną 
percepcją wzrokową? W przypadku dzie-
ci z globalnym opóźnieniem percepcji 
wzrokowej obserwować będziemy trud-
ności w całościowym ujmowaniu liter  
o podobnej strukturze graficznej (a-o, m-n, 
l-t) jak również w rozróżnianiu wyrazów  
o podobnym obrazie graficznym (rok-rak, 
długi-drugi). Podczas pisania dzieci te 
nie respektują wielkiej litery na początku 

zdania, opuszczają znaki interpunkcyjne.  
Czytając nie zauważają poszczególnych  
liter w wyrazach, w których występuje 
zbieg kilku spółgłosek (kratka-krata).

Dzieci z zaburzeniami aspektu kierun-
kowego percepcji wzrokowej mylić będą 
litery o podobnym kształcie choć odmien-
nym kierunku i położeniu (d-b, g-p, w-m), 
będą mieć trudności z wizualnym różni-
cowaniem w wyrazie podobnych układów 
literowych (ba-ab, da-ad). Często podczas 
czytania przestawiane zostają litery w wy-

Zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych oraz ich interpretowania przez odniesienie się do poprzednich 
doświadczeń nazywamy percepcją wzrokową. W trakcie nauki szkolnej takie umiejętności jak czytanie, pisanie czy wykonywanie 
zadań arytmetycznych dziecko może osiągnąć dzięki odpowiedniemu poziomowi rozwoju percepcji wzrokowej.

Zaburzenia percepcji wzrokowej

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel nauczania 

zintegrowanego SP w Niepołomicach

U dziecka rozpoczynającego naukę szkolną zaburzenia percepcji 
wzrokowej w pierwszej kolejności zauważymy podczas zabaw 

konstrukcyjnych i wykonywania prac plastycznych. Rysunki tych 
dzieci charakteryzować się będą ogólnym zubożeniem, brakiem 
szczegółów, małą pomysłowością oraz niedbałością w wyborze 

kolorów (których zazwyczaj jest niewiele).

Psychologia

W celu usprawnienia percepcji wzrokowej 
stosować możemy całą gamę ćwiczeń dostoso-
wanych zarówno dla dzieci młodszych  
jak i starszych. Oto niektóre z nich.

Ćwiczenia na materiale bezliterowym:  
• dobieranie par jednakowych obrazków  
(dobieranki, loteryjki, domino), 
• dobieranie par jednakowych figur geome-
trycznych,
• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościo-
wych w układach elementów - zabawa  
„Co tu się zmieniło?”,
• układanie obrazków według instrukcji słow-
nej (po lewej, po prawej, na górze, za, przed 
itp.); wskazywanie obrazków o określonym po-
łożeniu, samodzielne określanie ich położenia,
• układanie obrazków z części (układanki 
płaskie i klockowe), 
• dobieranie części obrazka do całości  
(uzupełnianki obrazkowe),
• układanie figur geometrycznych z części, 
• układanie obrazków i kompozycji z figur 
geometrycznych według wzoru i z pamięci,

• uzupełnianie niedokończonych rysunków  
i figur geometrycznych (dorysowywanie  
brakujących elementów lub części),
• budowanie według wzoru kompozycji  
z klocków,
• wyszukiwanie różnic między obrazkami,
• wyszukiwanie podobieństw między obraz-
kami,
• wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych 
liter - bez czytania, jedynie na podstawie  
identyfikacji wzrokowej (domina literowe, 
klocki i rozsypanki literowe, teksty),

Ćwiczenia na materiale literowym,  
sylabowym, wyrazowym
• uzupełnianie liter o podobnym kształcie, 
różniących się tylko jednym elementem  
graficznym (R-P, E-F),
• wykonywanie ilustrowanych albumów,  
parawaników z samogłoskami,
• wyszukiwanie sylab w zbiorze wyrazów  
(np. sylaba la-, lala, sala),
• tworzenie z liter sylab otwartych np. da, ba, 
pa,

• podpisywanie obrazka jedną sylabą,
• szukanie odpowiednich sylab w krótkim 
tekście, 
• identyfikacja sylab (rozrzucone sylaby,  
z których składają się wyrazy, wypisane na 
kartce papieru; dziecko ma określić z jakich 
sylab składają się wyrazy np. baba, sala, koty),
• wykonywanie ilustrowanych książeczek 
sylabowych według wzoru, 
• tworzenie z sylab wyrazów (rozsypanki 
dwusylabowe),
• tworzenie wyrazów jednosylabowych  
(loteryjki sylabowe),
• domino wyrazowe (sar-, -na; kro-, -wa),
• rozsypanki z wyrazami wielosylabowymi, 
• szukanie podobnych wyrazów,
• segregowanie wyrazów (kładziemy przed 
dzieckiem kartonik z literą i polecamy  
odszukać te wyrazy, w których demonstrowa-
na litera się znajduje),
• tworzenie zdań z rozsypanek wyrazowych, 
• uzupełnianie zdań wyrazami i obrazkami.



razach (korale-kolare). W zeszytach za-
obserwujemy niewłaściwe rozplanowanie 
wyrazów na stronie, liczne błędy ortogra-
ficzne. Dzieci te mylić będą kierunek zapi-
su wyrazów oraz opuszczać wersy w tek-
ście podczas pisania i czytania. 

Zaburzenia percepcji wzrokowej wiążą 
się zwykle ze słabą pamięcią wzrokową,  
co powoduje trudności z utrwalaniem ob-
razu graficznego liter i wyrazów. Zbyt dłu-
gi czas poświęcany na rozpoznawanie liter  
i dokonywanie syntezy wyrazów powoduje, 
że dzieci nie mogą opanować nauki czyta-
nia w wyznaczonym czasie. Nie chcą wypa-
dać źle na tle klasy dzieci podczas czytania 
i często zgadują wyrazy lub uczą się czytać 
na pamięć. Problemy z czytaniem utrzymu-
ją się w dalszych latach nauki co powoduje 
trudności w nauce innych przedmiotów. 

U dziecka rozpoczynającego naukę 
szkolną zaburzenia percepcji wzrokowej 
w pierwszej kolejności zauważymy pod-
czas zabaw konstrukcyjnych i wykonywa-
nia prac plastycznych. Rysunki tych dzieci 
charakteryzować się będą ogólnym zubo-
żeniem, brakiem szczegółów, małą pomy-
słowością oraz niedbałością w wyborze 

kolorów (których zazwyczaj jest niewiele). 
Zauważymy również zakłócone proporcje 
i stosunki przestrzenne. Dzieci z zaburzo-
nym spostrzeganiem wzrokowym będą 
mieć problemy z prawidłowym odtwarza-
niem wzorów w mozaikach i układankach, 
dostrzeganiem różnic między obrazkami 
czy wyszukiwaniu podobieństw.

Chcąc ocenić poziom rozwoju percep-
cji wzrokowej u dziecka musimy brać pod 
uwagę nie tylko osiągnięte umiejętności 
w tym zakresie, ale również wiek dziecka. 
Inny poziom charakteryzować będzie trzy-
latka, czterolatka czy sześciolatka. Jeżeli  
w przeciągu roku dziecko pozostaje ciągle 
na tym samym poziomie oraz obserwuje-
my inne nieprawidłowości, możemy przy-
puszczać, że ma ono zaburzoną percepcję 
wzrokową. 

Ustalając rozwój percepcji wzrokowej 
na przestrzeni czasu należy obserwować 
dziecko podczas wykonywania przez niego 
czynności samoobsługowych, analizować 
jego rysunki czy konstrukcje z klocków. 
Taka wnikliwa obserwacja pozwoli stwier-
dzić czy rozwój ten przebiega prawidłowo, 
czy jest zaburzony.
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Chcąc dobrze zrozumieć jak przebiega 
proces spostrzegania należy zaznaczyć, 
iż interpretacja bodźców wzrokowych 
dokonywana jest w mózgu, a nie na siat-
kówce oka. Wprawdzie powstaje na niej 
wrażenie wzrokowe ale za rozpoznanie 
tego, co się spostrzegło, odpowiedzialny 
jest mózg. 

Przyczyn zaburzeń spostrzegania 
wzrokowego możemy doszukiwać się w:
• Nieprawidłowej budowie gałki ocznej. 
W tym wypadku obserwujemy wady wzro-
ku tj. krótkowzroczność, dalekowzroczność, 
zez, astygmatyzm itp. U tej grupy dzieci 
spostrzeganie przebiega powierzchownie 
ograniczając im zakres doświadczeń wzro-
kowych. Wady te korygowane są zastosowa-
niem odpowiednich soczewek.
• Uszkodzonym nerwie doprowadzającym 
(wzrokowym).
• Defekcie korowej części analizatora 
wzrokowego. W tym wypadku zaburze-
nia analizy i syntezy wzrokowej dziecka 
powodują spore kłopoty w różnicowaniu, 
zapamiętywaniu i odtwarzaniu figur 
geometrycznych i liter.

P S Y C H O L O G I A

Tak naprawdę aspekt posiłków, nie za-
wsze jest problemem u dzieci, a śmiem 
stwierdzić, że w dużej mierze to nasz pro-
blem. Jesteśmy przekonane, że nasze dziec-
ko powinno dużo jeść. Słowo „dużo” dla 
naszego dziecka może być nieco inne. Za-
zwyczaj nasze dzieci, kilkuletnie, lub cał-
kiem większe same regulują ilość spożywa-
nych pokarmów. Jeśli nie ząbkują, nie ma 
zwiastunów choroby, nie podjadały mię-
dzy posiłkami, to znaczy, że nie są głodne, 
po prostu jedzą tyle, ile mogą. 

Dzieci są różne, tak jak i my jesteśmy 
różne. Jedno dziecko je więcej, drugie 
mniej, taka jego natura. Teraz może nie 
mieć dużego apetytu, ale później sytuacja 
może się odwrócić i tak jest najczęściej. 
Martwimy się, że nasze dziecko szczuplut-
kie; ono nie dojada, słyszymy uwagi innych. 

Są dzieci, które spałaszują całą lodówkę  
a nadal są szczupłe, tylko pogratulować ta-
kiej przemiany materii. 

Jedzenie ma być przyjemnością, wpy-
chanie dzieciom na siłę, prowadzi tylko do 
obrzydzenia. Wyobraźmy sobie taką sytu-
ację: ktoś cały czas chodzi za nami z jedze-
niem, czy bylibyśmy z tego faktu zadowolo-
ne? Myślę, że dzieci też nie są. 

Jedzenie jest ważne, ale budowanie wła-
ściwych nawyków żywieniowych jest jesz-
cze ważniejsze. Czy jemy z naszymi dzieć-
mi? Czy jest to ciągłe pospieszanie: jedz 
szybciej, uważaj jak jesz. Dajemy szansę, by 
pomagały nam przygotować posiłek. Czy 
przedszkolaki jedzą same czy nadal mama 

karmi? Może warto obiektywnie spojrzeć 
na to, jak wyglądają nasze posiłki z dziećmi.

Zacznijmy od podstaw, a zobaczymy, że 
w niedługim czasie o „Tadku” zapomni-
my. A jeśli nie, warto zmienić nastawienie,  
bo tak naprawdę, to my sami się męczymy  
i ciągle zamartwiamy. A naszym dzieciom 
to w niczym nie pomoże.

Jedzenie dla rodzica zwłaszcza dla mamy, jest chyba najważniejszą sprawą, zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z małym 
dzieckiem. Szczęśliwi rodzice, których dzieci maja dobre apetyty, powie niejedna mama.

Tadek niejadek

Jedzenie ma być przyjemnością, wpychanie dzieciom na siłę, 
prowadzi tylko do obrzydzenia. Wyobraźmy sobie taką sytuację: 

ktoś cały czas chodzi za nami z jedzeniem, czy bylibyśmy 
z tego faktu zadowolone?

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka
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Spotykane są, ze strony niektórych za-
kładów, próby uniknięcia wypłaty całości 
należnego odszkodowania osobie po-
szkodowanej. Dotyczy to w szczególności 
posiadaczy pojazdów, które znajdują się 
już poza pełnym okresem gwarancyjnym,  
a więc w wieku ok. 4 lat lub starsze, kiedy 
to gwarancja obejmuje tylko niektóre ele-
menty np. perforację blach itp. 

Jak była o tym mowa w części I ubezpie-
czeń komunikacyjnych w przypadku zaist-
nienia kolizji drogowej poszkodowany jest 
zobowiązany zgłosić szkodę w zakładzie 
ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony 
sprawca szkody. W takiej sytuacji nie ma 
potrzeby wzywania policji, pod warun-
kiem, że w oświadczeniu sprawcy znajdzie 
się wyraźne stwierdzenie, który z uczest-
ników zdarzenia ponosi wyłączną winę. 

W przeciwnym razie funkcjonariusz po-
licji, na podstawie okoliczności zdarzenia 
orzeknie, który z uczestników jest za nie  
w pełni odpowiedzialny. 

Pamiętać należy, że zgłoszenie szko-
dy musi nastąpić w określonym terminie  
(zazwyczaj 7  dni) do zakładu ubezpieczeń, 
którego rzeczoznawca określi zakres prac 
niezbędnych do przywrócenia samochodu 
do stanu poprzedniego. Zakład naprawczy 
musi zatem bezwzględnie tego przestrze-
gać, a więc nie naprawiać żadnych innych 

uszkodzeń powstałych wcześniej, chyba że 
zostaną one wyszczególnione na osobnej 
fakturze, a właściciel pojazdu pokryje je we 
własnym zakresie.  

Regułą jest, że zakład ubezpieczeń  
w pierwszej kolejności proponuje ugodo-
we załatwienie sprawy przez przyznanie 
odszkodowania, które nie obejmuje kwoty 
podatku VAT. Poszkodowany nie ma obo-
wiązku się z tym zgodzić i może naprawić 
uszkodzony pojazd w wybranym przez sie-
bie zakładzie naprawczym. 

Często zgłaszając szkodę, zakłady ubez-
pieczeń jednocześnie żądają podpisania 
oświadczenia, do jakiej wysokości kwoty 
roboczogodziny zwracają koszty, a powy-

żej której poszkodowany musi dopłacić. 
Takie praktyki są niezgodne z prawem  
i niejednokrotnie Sąd Najwyższy wypo-
wiedział się w tej kwestii, uznając to je-
dynie za informację, którą posługuje się 
zakład ubezpieczeń, nie mającą żadnego 
znaczenia w wyborze przez poszkodowa-
nego zakładu ubezpieczeń. Takie oświad-
czenie, nawet podpisane przez zgłaszające-
go szkodę, nie obliguje go w jakimkolwiek  
stopniu do konieczności jego uwzględnie-
nia. Poszkodowany ma swobodny wybór 

warsztatu naprawczego, któremu powierzy 
wykonanie naprawy pojazdu. 

Kolejną praktyką jest próba obniżenia 
wysokości należnego poszkodowanemu 
odszkodowania przez potrącenie rynko-
wego ubytku części zamiennych pojazdu, 
który nie jest już objęty pełną gwarancją 
producenta, pomimo iż rzeczoznawca 
określił wymianę uszkodzonej części na 
nową. Tymczasem Sąd Najwyższy jasno 
stwierdził w wielu orzeczeniach, że jeżeli 
konieczne jest użycie nowych elementów, 
to poniesione na nie wydatki wchodzą  
w skład kosztów naprawienia szkody. 
Obciąża to osobę odpowiedzialną za jej  
        ciąg dalszy na str. 37 

W poprzednim artykule zostały omówione ogólne zasady dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy jednak  
podkreślić, że niekiedy praktyka stosowana przez zakłady ubezpieczeń wobec osób zgłaszających szkody i roszczenia do ich 
naprawienia w dość znaczny sposób odbiega od norm prawnych.

Ubezpieczenia komunikacyjne – II

Krzysztof Sondel
Adiunkt w Zakładzie Prawa 

na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie

Często zgłaszając szkodę, zakłady ubezpieczeń jednocześnie 
żądają podpisania oświadczenia, do jakiej wysokości kwoty  

roboczogodziny zwracają koszty, a powyżej której poszkodowany 
musi dopłacić. Takie praktyki są niezgodne z prawem  

i niejednokrotnie Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej kwestii, 
uznając to jedynie za informację, nie mającą żadnego znaczenia  

w wyborze przez poszkodowanego zakładu ubezpieczeń.  
Takie oświadczenie, nawet podpisane przez zgłaszającego szkodę, 

nie obliguje go w jakimkolwiek  stopniu do konieczności jego 
uwzględnienia. Poszkodowany ma swobodny wybór warsztatu 
naprawczego, któremu powierzy wykonanie naprawy pojazdu.

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Orzeczenia Sądu Najwyższego  

• Wyrok z dnia 5 listopada 1980 r. III CRN 
223/80
• Wyrok z dnia 16 maja 2002 r. V CKN 
1273/00
• Wyrok z dnia 13 czerwca 2003 r. III CZP 
32/03

Prawo
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Nieruchomości

Tryb uzyskiwania uprawnień zarząd-
cy nieruchomości jest taki sam jak dla 
pośredników nieruchomości. A więc dla 
przypomnienia: zarządcy muszą posiadać 
licencję zawodową, która jest dowodem na 
to, że zarządca ma odpowiednie wykształ-
cenie i kwalifikacje, aby wykonywać ten za-
wód. Zarządca może zatrudniać osoby bez 
licencji, lecz musi je przeszkolić i nadzoro-
wać ich pracę, gdyż to on ponosi odpowie-
dzialność za pracę jaką wykonują. Ponad-
to, aby móc wykonywać swoją działalność 
zarządca musi posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

Zasady wykonywania pracy zarządcy 
nieruchomości regulują przepisy Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
1997, nr 115 poz. 741 z późn. zm.). Prze-
kładając przepisy ustawy na język mniej 
formalny zadania zarządcy można po-
dzielić na dwie główne grupy: dotyczące 
kwestii technicznych oraz dotyczące spraw 
ekonomiczno-finansowych. 

Wykonując zadania z pierwszej grupy 
zarządca monitoruje stan techniczny bu-
dynku zlecając wykonywanie bieżących 
prac konserwatorskich, zleca wykonywa-
nie przeglądów okresowych, organizuje 
remonty i modernizacje budynku. Jest zo-
bowiązany zapewnić całodobowe pogoto-
wie techniczne w zakresie awarii instalacji 
i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, energetycznych, gazowych.

Wykonując zadania z drugiej grupy pro-
wadzi bieżące rozliczenia z właścicielami  

w zakresie kosztów utrzymania części 
wspólnych (sprzątanie, oświetlenie klatek 
schodowych, czasem ochrona). Rozlicza 
inne koszty m. in. zaliczki na poczet ogrze-
wania i ciepłej wody. Monitoruje stan tych 
rozliczeń i w przypadku zaległości prowa-
dzi postępowanie windykacyjne z sądo-
wym wezwaniem do zapłaty włącznie. 

Dodatkowo, najczęściej w przypadku 
nieruchomości komercyjnych, zarządca 
oprócz wyżej opisanych czynności może 
też zajmować się komercjalizacją obiektu, 
a więc poszukiwaniem najemców na wolne 
lokale biurowe czy handlowe, zwykle we 
współpracy z pośrednikami nieruchomo-
ści, tak aby nieruchomość przynosiła jak 
największy dochód. 

Zarządca działa na podstawie umowy 
o zarządzanie, którą zawiera z nim właści-
ciel nieruchomości lub zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej w przypadku większej ilo-
ści właścicieli. W umowie tej jest precy-
zyjnie określony zakres czynności, które 
zarządca ma wykonywać, gdyż nie musi 
wykonywać wszystkich czynności, które 
przewiduje ustawa. Wspólnota może na 
przykład zlecić czynności księgowe biuru 
rachunkowemu, wyłączając je tym samym 
z zadań zarządcy. W umowie tej jest rów-
nież określany sposób wyliczania wyna-
grodzenia dla zarządcy. Najczęściej jest to 
stawka liczona od metra kwadratowego 

powierzchni budynków. Może być jednak 
ustalona dodatkowo pewna część wyna-
grodzenia zależna np. od efektów działań 
komercjalizacji. W umowie musi być także 
zawarty sposób rozwiązania umowy po-
przez opisanie sytuacji, w jakich może się 
to dokonać w trybie natychmiastowym,  
a w jakich za ustalonym okresem wypo-
wiedzenia. 

Z prac prowadzonych na zlecenie 
wspólnoty zarządca zdaje sprawozdanie na 
rocznym zebraniu, a członkowie wspólno-
ty na podstawie przedstawionych sprawoz-
dań przyznają lub nie zarządowi wspólnoty 
absolutorium. 

Wspólnota mieszkaniowa może, ale nie 
musi zatrudniać zarządcy nieruchomości. 

Może bowiem sama, poprzez zarząd, wy-
konywać czynności zarządzania nierucho-
mościami. Jednakże zarządy wielu Wspól-
not, szczególnie większych budynków, 
zauważywszy różnorodność problemów 
ekonomicznych, prawnych, technicznych 
i organizacyjnych dochodzą do przekona-
nia, że konieczne jest skorzystanie z pomo-
cy osób lub podmiotów gospodarczych, 
które zajmują się zarządzaniem nierucho-
mościami zawodowo. Rozwiązanie tych 
kwestii wymaga bowiem fachowej wiedzy 
oraz znacznych nakładów pracy, a także 
wiąże się z przyjmowaniem odpowiedzial-
ności za skutki podejmowanych działań.

Kontynuując cykl artykułów o specjalistach na rynku nieruchomości tym razem przybliżę zawód zarządcy nieruchomości.  
Mieszkając w domu jednorodzinnym nie ma potrzeby zatrudniania zarządcy, natomiast osoby mieszkające w blokach lub  
wynajmujące biura w dużych biurowcach z pewnością zetknęły się z firmami zarządzającymi.

Agnieszka Wojtas
pośrednik nieruchomości, licencja nr 5928

Wspólnota mieszkaniowa może, ale nie musi zatrudniać zarządcy 
nieruchomości. Może bowiem sama, poprzez zarząd, wykonywać 

czynności zarządzania nieruchomościami. Jednakże zarządy 
wielu Wspólnot, szczególnie większych budynków, zauważywszy 

różnorodność problemów ekonomicznych, prawnych, technicznych 
i organizacyjnych dochodzą do przekonania, że konieczne jest 

skorzystanie z pomocy osób lub podmiotów gospodarczych, które 
zajmują się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo.

Specjaliści na rynku nieruchomości – II 

Zarządcy nieruchomości
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Bezpieczeństwo

Obecnie na terenie gminy Niepoło-
mice istnieją cztery ronda (z tego trzy  
w samych Niepołomicach). Z punktu wi-
dzenia kierowcy, są to ronda najłatwiejsze 
do pokonania – o jednym pasie ruchu. 
Natomiast kłopoty mogą sprawić ronda  
o większej liczbie pasów ruchu (chociażby 
takie jak w Krakowie).

W myśl przepisów prawa o ruchu dro-
gowym skrzyżowania o ruchu okrężnym 
są traktowane tak, jak wszystkie inne 
skrzyżowania, a jedyną różnicą jest ich 
kształt. Wjazd i poruszanie się po rondzie 
regulują te same przepisy, które dotyczą 
innych skrzyżowań. O fakcie, że dojeż-
dżamy do ronda kierujących może infor-
mować  znak  A-8 „skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym” natomiast zazwyczaj bezpo-
średnio przed skrzyżowaniem umieszcza 
się znaki „ruch okrężny” (znak C-12) 
i „ustąp pierwszeństwa” (znak A-7). 
Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący 
się na rondzie. Kierowcy, którzy chcą 
wjechać na rondo muszą ustąpić pierw-
szeństwa pojazdowi poruszającemu się 
po rondzie. 

Zarówno ronda na terenie gminy Nie-
połomice jak i rondo w Kłaju, „znajdują 
się w obszarze działania Komisariatu Po-
licji w Niepołomicach są rondami ozna-
kowanymi znakami „ruch okrężny” (znak 
C-12) i umieszczony nad nim znak „ustąp 
pierwszeństwa” (znak A-7), a więc pierw-
szeństwo ma pojazd znajdujący się na 
rondzie. 

Natomiast kłopoty niektórym kierow-
com mogą sprawiać ronda o większej licz-
bie pasów ruchu. Podstawowym błędem 
jest zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu 
biorąc pod uwagę manewr, jaki chcemy 
wykonać. Zajęcie odpowiedniego pasa 
ruchu jest obowiązkiem kierowcy. Przed 
wieloma tego typu skrzyżowaniami usta-
wione są znaki informujące o dozwolonym 
kierunku jazdy z poszczególnych pasów, 
często uzupełnione znakami poziomymi 
na jezdni. W takiej sytuacji, gdy z prawego 
pasa dopuszczony jest skręt w prawo i jaz-
da na wprost, skręt w lewo traktowany jest 
jako naruszenie przepisów.

Jeżeli przed wjazdem na rondo zajmie-
my niewłaściwy pas, to w czasie pokony-
wania ronda możemy zmieniać pas ruchu, 
jeśli zezwalają na to znaki poziome na 
jezdni (linia przerywana), przy zachowa-
niu obowiązujących zasad, czyli kierowca, 
który zmienia pas ruchu obowiązany jest 

ustąpić pierwszeństwa pojazdom poru-
szającym się tym pasem.

Dużym ułatwieniem, zwłaszcza na 
rondach o dużych rozmiarach jest sy-
gnalizacja świetlna. W takiej sytuacji 
kierowcy zobowiązani są do stosowania 

się do sygnalizacji, ale także do bacznego 
jej obserwowania, bowiem sygnalizatory 
ustawione przy wjeździe na rondo nie za-
wsze wskazują to samo, co sygnalizatory 
umieszczone przy zjeździe z ronda czy 
przecięciu z torami tramwajowymi (np. 
gdy sygnalizator przy wjeździe pokazywał 
zielone światło, a przy zjeździe z ronda 
sygnalizator pokazuje czerwone światło 
to oczywiście z ronda zjechać nie wolno,  
aż do zmiany świateł).

Powyższe zasady wynikają ze stosow-
nych przepisów i nie budzą wątpliwości, 
natomiast policjanci wielokrotnie spoty-
kają się z pytaniami czy przed wjazdem 
na rondo należy włączyć kierunkowskaz,  
a jeżeli już, to który – prawy czy lewy?

Bardzo często spotykane jest urucha-
mianie kierunkowskazu przed wjazdem 
na rondo, czy wręcz jazda na rondzie  
z włączonym na stałe kierunkowska-
zem lewym w przypadku chęci skręcenia  

w lewo (patrząc po układzie skrzyżowa-
nia) czy zawracania. Nie jest to konieczne.

Kierunkowskaz powinien być urucho-
miony:

• podczas zjazdu z ronda – sygnalizując 
to innym kierowcom przekazujemy im, że 

Kłopoty niektórym kierowcom mogą sprawiać ronda  
o większej liczbie pasów ruchu. Podstawowym błędem  

jest zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu biorąc  
pod uwagę manewr, jaki chcemy wykonać.  

Zajęcie odpowiedniego pasa ruchu jest obowiązkiem  
kierowcy. Przed wieloma tego typu skrzyżowaniami  

ustawione są znaki informujące o dozwolonym kierunku jazdy  
z poszczególnych pasów, często uzupełnione znakami  

poziomymi na jezdni. W takiej sytuacji, gdy z prawego pasa  
dopuszczony jest skręt w prawo i jazda na wprost, skręt  

w lewo traktowany jest jako naruszenie przepisów.

Skrzyżowań o ruchu okrężnym potocznie nazywanych rondami przybywa na naszych drogach i coraz więcej kierowców pokonuje 
je co najmniej raz dziennie.  Swoją konstrukcją ograniczają prędkość jazdy oraz zapewniają kierującym lepszą widoczność innych 
uczestników ruchu, dzięki czemu podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Jak poruszać się po rondzie

Podinsp. Tomasz Joniec
Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach
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wyrządzenie, która powinna zwrócić po-
szkodowanemu wszelkie celowe i ekono-
micznie uzasadnione wydatki w celu przy-
wrócenia rzeczy do stanu poprzedniego. 
Poszkodowany nie jest w jakimkolwiek 
stopniu zobowiązany do zakupu starych, 
częściowo zużytych części.

Bardzo istotne jest w takiej sytuacji 
właściwe działanie poszkodowanego. Ma-
jąc kalkulację naprawy wraz z zakresem 
prac sporządzoną przez rzeczoznawcę, 
powinien on zlecić naprawę wybranemu 
przez siebie warsztatowi naprawczemu  
i ponieść jej koszty. Następnie fakturę prze-
słać ubezpieczycielowi sprawcy szkody, 
który w takim wypadku nie może skutecz-
nie kwestionować wysokości faktycznie 
poniesionych kosztów naprawy, skoro nie 
kwestionował zasadności i sposobu napra-
wienia pojazdu. Jeżeli koszty te zostały już 
poniesione poszkodowanemu przysługuje 
ich zwrot w pełnej wysokości. Kwota od-
szkodowania powinna ściśle odpowiadać 
rozmiarom wyrządzonej szkody i nie może 
być niższa od poniesionej przez powoda. 
Nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych, 
aby obciążać poszkodowanego skutkami 
zawinionego działania sprawcy lub innego 
podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. 

Jeżeli zakład ubezpieczeń nadal próbuje 
uniknąć konieczności wypłaty całości na-
leżnego odszkodowania pozostaje droga 
sądowa, a mianowicie złożenie powództwa 
cywilnego. Biorąc pod uwagę przepisy pra-

wa oraz jednolite stanowisko judykatury  
w przedmiotowym zakresie, sprawa z regu-
ły kończy się ugodą sądową albo wyrokiem 
korzystnym dla poszkodowanego i zwró-
ceniem całości należnego odszkodowania.  

Na zakończenie trzeba wspomnieć,  
że w przypadku pojazdów starych (po-
wyżej 8 lat), których żadne elementy nie 
są objęte gwarancją producenta, bardziej  
racjonalne wydaje się ugodowe załatwienie 
sporu z zakładem ubezpieczeń przez przy-

jęcie wynegocjowanej kwoty odszkodo-
wania. Jeżeli bowiem zdarzy się sytuacja,  
iż koszt naprawy takiego pojazdu przekro-
czy jego wartość rynkową, zakład ubez-
pieczeń odmówi ich pokrycia w pełnej 

wysokości, a wtedy jego właściciel będzie 
zmuszony ponieść je we własnym zakresie.

W przypadkach zaistniałych sporów  
z zakładami ubezpieczeń bardzo pomocne 
są strony internetowe Rzecznika Ubez-
pieczonych, gdzie znaleźć można szereg 
informacji na temat różnych ubezpieczeń, 
orzeczeń Sądu Najwyższego oraz zasięgnąć 
porady prawnej w danej sprawie. 
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możemy zwolnić oraz że nie będziemy 
kontynuowali jazdy po danym pasie ru-
chu po kolejnym zjeździe. Zawsze należy 
włączyć prawy kierunkowskaz po minię-
ciu zjazdu poprzedzającego ten, którym 
chcemy opuścić rondo,

• podczas zmiany pasów ruchu na ron-
dzie (zakładając, że istnieje rondo ma wię-
cej niż jeden pas ruchu.

Jazda po rondzie nie różni się niczym 
od jazdy po zwykłym skrzyżowaniu. Po-
nieważ przy wjeździe na rondo nie zmie-
niamy kierunku jazdy (skręt jest wymu-
szony jedynie geometrią jezdni), więc 
bezzasadne jest w takim przypadku użycie 
kierunkowskazu. Użycie lewego kierun-
kowskazu może oznaczać tylko i wyłącz-
nie chęć zmiany pasa ruchu. Nie ma też 
potrzeby, jeszcze przed wjazdem na ron-
do, sygnalizowania prawym kierunkow-
skazem zamiaru skrętu w pierwszą ulicę 
odchodzącą od ronda. 

Wyjątkiem jest sytuacja gdy mamy do 
czynienia z rondem o małej średnicy. W 

takiej sytuacji wjeżdżając na rondo z za-
miarem zjazdu w pierwszą ulicę powin-
niśmy sygnalizować ten manewr już przy 
wjeździe na rondo. Jednak zachowanie 
takie dotyczy tylko małych rond gdzie 
od wjazdu do zjazdu mamy niewielkie 
odległości. Zawsze należy sygnalizować 
zjazd z ronda prawym kierunkowska-
zem w przypadku, gdy nie ma sygnali-
zacji świetlnej.

Pomimo tego, że zdecydowana więk-
szość kierowców uważa, że potrafi poru-
szać się po rondzie, na tego typu skrzy-
żowaniach niekiedy dochodzi do kolizji  

i naruszeń przepisów. Najczęściej kierow-
cy nie stosują się do znaków nakazujących 
kierunek ruchu, przekraczają linie ciągłe, 
wyznaczające pasy ruchu i nie ustępują 
pierwszeństwa przejazdu. Na rondach 
o dużych rozmiarach, których kształt 
umożliwia jazdę ze znacznymi prędko-
ściami, dochodzi do kolizji na skutek 
niedostosowania prędkości do warunków 
panujących na drodze. Zdarzają się rów-
nież osoby, które wjeżdżają na rondo pod 
prąd.

Zarówno ronda na terenie gminy Niepołomice jak i rondo 
w Kłaju, „znajdują się w obszarze działania Komisariatu  

Policji w Niepołomicach są rondami oznakowanymi znakami 
„ruch okrężny” (znak C-12) i umieszczony nad nim znak 

„ustąp pierwszeństwa” (znak A-7), a więc pierwszeństwo 
ma pojazd znajdujący się na rondzie.

W przypadku pojazdów starych (powyżej 8 lat), 
których żadne elementy nie są objęte gwarancją producenta, 

bardziej racjonalne wydaje się ugodowe załatwienie sporu 
z zakładem ubezpieczeń przez przyjęcie wynegocjowanej 
kwoty odszkodowania. Jeżeli bowiem zdarzy się sytuacja, 
iż koszt naprawy takiego pojazdu przekroczy jego wartość 

rynkową, zakład ubezpieczeń odmówi ich pokrycia w pełnej 
wysokości, a wtedy jego właściciel będzie zmuszony 

ponieść je we własnym zakresie.



Pałac zbudowany przez rodzinę Lu-
bomirskich w miejscu średniowieczne-
go zamku po śmierci Izabeli Lubomir-
skiej przeszedł w ręce rodziny Potockich.  
W czasach swojej świetności bywali  

w Łańcucie przedstawiciele rodów królew-
skich, arystokracja polska i zagraniczna 
oraz politycy. W XVIII w. kwitło tutaj życie 
artystyczne, muzyczne i teatralne, bywali 
znakomicie kompozytorzy i goście.  

Do dziś zachowały się tutaj liczne ślady 
toczącego się niegdyś życia kulturalnego, 
które mogliśmy podziwiać. Najpiękniej-
szym pomieszczeniem pałacu jest sala ba-
lowa ozdobiona stiukowymi dekoracjami 
rzeźbiarskimi, kominkiem z lustrem oraz 
wielkimi żyrandolami zdobionymi szkłem 
kryształowym. Pozostałe sale zdobią malo-
widła i rzeźby.

Mięliśmy możliwość obejrzenia wozow-

ni pałacowej z bezcenną kolekcją pojazdów 
konnych po rodzinie Potockich, w tym luk-
susowych pochodzących z renomowanych 
firm wiedeńskich, londyńskich i paryskich.  

Dotychczasowe wyjazdy rozbudziły 
zainteresowanie poznawania pięknych 
miejsc w naszym kraju, a jest ich taka róż-
norodność, że każdy znajdzie dla siebie od-
powiednią ofertę. Na podsumowanie tego-
rocznych wojaży, zapraszamy w listopadzie 
na spotkanie z piosenką turystyczną. Będą 
wspomnienia z podróży, opowieści, wysta-
wy, prezentacje zdjęć.  
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Piękne Gorce jesienią

Anna Buczek 
opiekun koła Wagabundy 
i organizator wycieczki

Żółtym szklakiem dotarliśmy do „Or-
kanówki”, chyba najsłynniejszego miej-
sca w Koninkach, gdzie mieszkał i two-
rzył Franciszek Smaciarz, znany jako 
Władysław Orkan. Uczniów najbardziej 
wzruszyła historia ogromnej matczynej 
miłości, miłości która kazała ubogiej ko-
biecinie, raz w miesiącu piechotą, boso 
pokonywać drogę 70 km. z Koninek do 
Krakowa, aby uczącemu się tam synowi 
dostarczyć zawiniątko z jedzeniem. 

Smutna też była opowieść o córce 
Władysława Orkana – Zosi, która odzie-
dziczyła talent po ojcu, lecz z powodu 
strasznej choroby nie zdążyła go w pełni 
wykorzystać. Kustosz przeczytała proro-
czy wiersz, w którym młoda poetka prze-
widuje swoją śmierć.  

Kolejna atrakcja, wyjazd kolejką na 
górę Tobołów, wzbudziła wiele emocji, 

które skutecznie rozgrzewały zmarznięte 
prawie 10 minutową jazdą ciała uczestni-

ków wyprawy. Celem tym razem miało 
być obserwatorium Uniwersytetu Peda-

Dziesięciu dzielnych uczestników z Koła Podróżniczego Wagabundy, działającego przy Szkole Podstawowej im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, wybrało się na trzydniową wycieczkę, 14-16 października, w chyba najpiękniejsze 
góry w Polsce, w Gorce.

Maria Strzelec
kierownik DK w Zabierzowie Bocheńskim

Podróże

Z wizytą w Łańcucie
8 października Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim zaprosił miłośników turystyki na kolejną wycieczkę krajoznawczą, 
tym razem do odwiedzenia Łańcuta.  Naszym celem był zespół pałacowo-parkowy, jedna z najznakomitszych rezydencji 
arystokratycznych w Polsce. 



P O D R Ó Ż E

Wyprawa integracyjna pierwszaków

Proces aklimatyzacji w nowym środowi-
sku to proces niełatwy.  Zwłaszcza dla trzy-

nastolatków. Wyprawy edukacyjne organi-
zowane w Gimnazjum w Woli Batorskiej 
mają na celu wspomóc młodego człowieka 
we wdrażaniu się w inne, niż dotychczas 
realia nauki, lepiej poznać rówieśników  
i uwrażliwić na piękno przyrody. Wrze-
śniowe wyprawy edukacyjno-integracyjne 
są  od lat tradycją szkoły.

Do planowego zrealizowania napię-
tego programu wycieczki przyczyniła się 
piękna – letnia wręcz – pogoda.  To dzię-
ki niej uczniowie mogli odbyć spacer na 
górę Grzebień w Gorcach oraz poszaleć  

w Rabkolandzie. Udały się także plenero-
we zajęcia edukacyjne na szczycie Lubonia 
Wielkiego i lekcje z astronomii w obser-
watorium na Suhorze. Atrakcyjna okazała 
się również wizyta w skansenie kolejowym  
w Chabówce. 

Radośni i wypoczęci, uczniowie trzech 
pierwszych klas wrócili w szkolne mury.  
W sercach kilku z nich zapłonęła miłość do 
górskich wędrówek, co zaowocowało zapi-
saniem się do Klubu Podróżnika „Turbacz”, 
działającego w szkole. Aktywnego odpo-
czynku na świeżym powietrzu nigdy dość!

gogicznego z Krakowa, które jest najwy-
żej położonym takim obiektem w Polsce 
– 1000m n.p.m. Wychodząc na Suhorę 
uczestnicy wycieczki zostali zaskoczeni 
zimowym krajobrazem – śnieg pokry-
wał zielone jeszcze liście drzew, gałązki 
świerków i nieprzygotowaną do takiej 
pierzynki trawę. 

Astronom, dr Maciej Winiarski po-
kazał ciekawskim teleskop, który służy 

do naukowych pomiarów i obserwacji 
gwiazd. Najsilniejszy uczestnik prelekcji – 
Dominik – kręcił nawet całą kopułą! 

Była też gra terenowa, w której trze-
ba się było wykazać spostrzegawczością, 
sprytem, wiedzą i umiejętnością pracy  
w zespole.  Na zakończenie każda z grup 
odnalazła skarb, którym były, jak zwy-
kle, łakocie. Atrakcjami wieczoru były 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, zawody 

w puszczaniu papierowych samolotów,  
a na zakończenie wyprawa w poszukiwa-
niu duchów. 

Mimo, że wszyscy zaopatrzeni byli  
w latarki i magiczne odstraszacze – nerwy 
puściły i trzeba było wracać! Po drodze 
jednak nie udało się oprzeć chęci podglą-
dania góralskiego wesela, które odbywało 
się w pobliskim Domu Weselnym.

Jak każdego roku szkolnego, uczniowie klas  pierwszych Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej udali się wraz 
z wychowawcami na wyprawę integracyjną w góry. Tym razem miejscem docelowym była Mszana Dolna. 
Cztery wspólnie spędzone dni pozostawiły wiele wspomnień, ale przede wszystkim pozwoliły młodzieży lepiej się poznać 
i zawiązać pierwsze przyjaźnie w nowej szkole. 

Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym 

w Woli Batorskiej



Marznięcie stóp może  występować 
u zdrowych osób, ale również może być 
objawem poważniejszych schorzeń. Jeżeli 
dotyczy osób starszych, szczególnie męż-
czyzn należy w pierwszej kolejności wy-
kluczyć  zmiany miażdżycowe w tętnicach 
kończyn dolnych.

Do tego celu służy badanie tętna na 
kończynach dolnych, pomiary ciśnienia 
na kończynach dolnych, jak również ba-
dania z wykorzystaniem metody Dop-
plera  do oceny przepływów w tętnicach 
kończyn dolnych.

Objawami sugerującymi miażdżycę 
są bóle łydek podczas szybkiego lub dłu-
giego marszu (chromanie przestankowe), 
szczególnie pod górę, uczucie zimna, 
drętwienia nóg, przerzedzenie owłosie-
nia skóry nóg, ścieczenie skóry na pod-
udziach i  stopach, zaniki mięśni, zmiany 
grzybicze paznokci, zimne stopy w doty-
ku, zaczerwienienie, sinienie dystalnych 
części palców.

W leczeniu stosuje się leki poprawia-
jące przepływ naczyniowy, leki p/zakrze-
powe, obniżające cholesterol. Niekiedy 
konieczne jest leczenie operacyjne lub po-

szerzanie zwężonych tętnic z zakładaniem 
wewnątrznaczyniowych stentów.

Cukrzyca może powodować uczucie 
zimnych nóg, jednak dzieje się to zazwy-
czaj po wielu latach  choroby, szczególnie 
źle leczonej doprowadzającej do zmian 
w drobnych naczyniach tętniczych i ner-
wach kończyn dolnych (polineuropatia  
i angiopatia cukrzycowa).

Choroba Buergera jest rzadkim ale 
bardzo poważnym schorzeniem. Dotyczy 
najczęściej młodych palących tytoń męż-
czyzn (pomiędzy  20-40 rokiem życia).
Polega na zmianach zapalnych obejmu-
jących drobne naczynia kończyn dolnych 
i górnych, które w konsekwencji dopro-
wadzają do ich niszczenia, co powoduje  

zmiany martwicze  z destrukcją dystal-
nych części palców. Choroba przebiega 
przez wiele lat z okresami zaostrzeń dole-
gliwości prowadząc do kalectwa i bardzo 
dużego cierpienia.

Choroba Raynauda  występuje głow-
nie u młodych kobiet i dziewcząt w okre-
sie dojrzewania. Polega na blednięciu 
palców rąk i stóp pod wpływem zimna, 
emocji. 

Do objawów należy nagłe blednięcie 
palców z uczuciem mrowienia, czasami  
z następową fazą sinienia, obrzęku i uczu-
cia bólu, pieczenia skóry. Objawy mogą 
przebiegać jako samodzielna  choro-
ba lub mogą być też zespołem objawów  
w przebiegu różnych schorzeń (kolageno-
zy, choroby Buergera, miażdżycy, zapale-
nia tętnic, nowotworów, chorób endokry-
nologicznych, chorób kręgosłupa, choro-

by wibracyjnej, po niektórych lekach, po 
odmrożeniach).

Diagnostyka obejmuje próby prowoka-
cyjne, badania kapilaroskopowe.

W leczeniu i zapobieganiu należy unikać 
zimna, palenia tytoniu, nadmiaru kawy.

Leczenie jest trudne, stosuje się psy-
choterapię, leki rozszerzające naczynia, 
rehabilitację, zmianę stylu życia oraz, je-
żeli to możliwe, leczenie choroby, która te 
dolegliwości wywołuje.

W leczeniu zimnych stóp szczególnie 
zaleca się ograniczenie używek (papie-
rosy , kawa), dużą aktywność  ruchową 
(basen, gimnastyka), masaż. Aktywność  
ruchowa szczególnie u osób z niskim ci-
śnieniem pobudza krążenie, przyspiesza 
akcję serca. W związku z tym poszerzają  
się naczynia i przez to krążenie obwodo-
we poprawia się.  Metody aktywności ru-
chowej są zdecydowanie bardziej zalecane 
niż rozgrzewanie stóp z wykorzystaniem 
termoforów, poduszek elektrycznych  
(w wielu przypadkach są p/wskazane).

Niektórzy zalecają terapię szokową, 
polegającą na wkładaniu kończyn na kil-
kadziesiąt sekund  na zmianę do naczyń  
z zimną lodowatą i ciepłą wodą (tę meto-
dę stosowały już nasze babki).

Wykorzystuje się również naturalne 
substancje pochodzenia roślinnego (im-
bir, olejek cynamonowy, kamforę, escynę, 
hesperydynę) w postaci maści, kremów, 
preparatów doustnych, które rozszerzają, 
uszczelniają naczynia poprawiając krąże-
nie obwodowe.

W zapobieganiu duże znaczenie ma 
noszenie wygodnego obuwia, ciepłych 
ale przewiewnych, bez silnego ściągacza 
skarpetek. Osoby z tendencją do marz-
nięcia nóg w okresie jesienno-zimowym 
powinny unikać przebywania długo  
w jednej nieruchomej pozycji ciała.  
W zimie należy nosić obuwie  zapobie-
gające marznięciu stóp (grube ocieplane 
podeszwy).

Uczucie zimnych stóp to częsta przypadłość występująca u osób w różnym wieku. Dolegliwość ta często dotyczy zdrowych  
młodych kobiet, z niskim ciśnieniem tętniczym, palących papierosy, zestresowanych (nadmiar adrenaliny powoduje skurcz 
naczyń). Szczególnie nasila się w okresach jesienno-zimowych, choć bywa u niektórych odczuwana nawet w letnie upalne dni.

Zimne stopy

Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Marznięcie stóp może  występować u zdrowych osób,  
ale również może być objawem poważniejszych schorzeń.  

Jeżeli dotyczy osób starszych, szczególnie mężczyzn należy  
w pierwszej kolejności wykluczyć  zmiany miażdżycowe  

w tętnicach kończyn dolnych.

Zdrowie
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Czy są kobiety, u których ryzyko zacho-
rowania jest wyższe? Teoretycznie choro-
ba może wystąpić w każdym wieku, ale 
większość zachorowań występuje u kobiet 
po 50 roku życia. W części przypadków 
choroba może mieć podłoże dziedziczne, 

stąd jeśli w rodzinie (mama, babka) wy-
stępowały zachorowania na raka piersi, 
szczególnie w młodym wieku (przed 40 
rokiem życia), wskazane jest poradnictwo 
genetyczne. 

Dla przykładu: mutacja w zakresie 
genu BRCA1, wiąże się z 60 – 80 proc. 
ryzykiem zachorowania na raka piersi  
i można ją wykryć zanim wystąpi choroba.

W ostatnich latach zmniejsza się liczba 
zgonów z powodu raka piersi, co wynika 
z wczesnego rozpoznawania oraz stoso-
wania coraz skuteczniejszych metod le-

czenia. Pamiętajmy, że obecnie w wielu 
przypadkach przy wczesnym rozpoznaniu 
możliwe jest leczenie oszczędzające (wy-
cięcie guza, biopsja węzła wartowniczego, 
bez konieczności chirurgicznego odjęcia 
całej piersi). 

Powszechnie stosowanym badaniem 
przesiewowym w profilaktyce raka piersi 
jest mammografia rentgenowska. Pozwala 
ona wykryć nowotwór przed pojawieniem 
się objawów klinicznych takich jak badal-
ny guz, krwisty wyciek z brodawki, czy 
zgrubienie lub zaciągnięcie skóry piersi. 

Kiedy wykonujemy mammografię? 
Według zaleceń wielu towarzystw radio-
logicznych pierwszą mammografię należy 
wykonać po 40 roku życia, powtarzając ją 
średnio, co dwa lata. 

Do innych metod obrazowania należy 
ultrasonografia oraz rezonans magne-
tyczny piersi. Kiedy wykonać badanie ul-
trasonograficzne? Jest ono rekomendowane 
u kobiet przed 40 rokiem życia, oraz pozo-
staje badaniem uzupełniającym w stosun-
ku do mammografii. Badanie to jest dość 
skuteczną metodą rozpoznawania zmian 
łagodnych takich jak włókniako-gruczola-
ki, czy torbiele piersi i powinno być poprze-
dzone wywiadem, badaniem fizykalnym  
i zapoznaniem się z wcześniej wykonywa-
nymi wynikami badań obrazowych.

Pamiętajmy jednak, że kluczem do 
sukcesu jest przede wszystkim samoba-
danie piersi, przez wszystkie kobiety, nie-
zależnie od wieku. Samobadanie należy 
przeprowadzać raz w miesiącu, w pierw-
szej fazie cyklu, optymalnie między 5-tym 
a 10-tym dniem cyklu (po miesiączce). 

Przedstawione powyżej metody dia-
gnostyki pozwalają wcześnie wykryć 
zmiany w postaci zgrubienia lub guzka, 
który zawsze wymaga dalszej diagnosty-
ki, tak aby wykluczyć raka piersi, lub też 
rozpoznać go we wczesnym okresie, kiedy 
to możliwe jest uzyskanie pełnego wyle-
czenia.

dr hab med. Marcin Barczyński
dr med. Aleksander Konturek 

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ 
w Krakowie

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Ryzyko zachorowania wynosi około 5 – 10 proc., 
co oznacza, że jedna na 10 – 20 kobiet zachoruje w ciągu swojego życia na raka piersi. Średnio rocznie w Polsce 
odnotowywuje się ok. 13 tys. nowych zachorowań, a ok. 5 tys. kobiet umiera z tego powodu.

Rak piersi – diagnostyka, część I

Z D R O W I E

Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim samobadanie piersi, 
przez wszystkie kobiety, niezależnie od wieku. Samobadanie 

należy przeprowadzać raz w miesiącu, w pierwszej fazie cyklu, 
optymalnie między 5-tym a 10-tym dniem cyklu (po miesiączce).

Samobadanie piersi  

Najpierw oglądamy piersi w pozycji stojącej 
z rękami luźno opuszczonymi wzdłuż ciała, 
potem podpartymi na biodrach, aż wreszcie 
z rękami uniesionymi w górę i opartymi  
na głowie. Zwracamy uwagę na kształt  
i wielkość piersi, zabarwienie skóry, jej na-
pięcie, kształt otoczki i zmiany w wyglądzie 
brodawki (wyciek, wciągnięcie). 

Następnie przystępujemy do badania 
dotykiem, najpierw w pozycji stojącej ze 
złączonymi palcami dłoni, ruchem okręż-
nym, zgodnym ze wskazówkami zegara, 
zaczynając od brodawki na obwód piersi  
i z powrotem. Należy przy tym delikatnie 
ucisnąć brodawki sutkowe, obserwując 
czy nie ma wycieku, wydzieliny lub krwi. 
Następnie w pozycji leżącej należy wsunąć 
dłoń pod pachę i przyciskając skórę do 
klatki piersiowej sprawdzić, czy nie ma 
powiększonych węzłów chłonnych.

dokończenie ze  str. 42  
Jak już to zrobimy, bierzemy kolejny, czy-

sty pędzelek i rozmazujemy je, co da efekt 
płynnego przejścia. Cieńszym pędzelkiem 
nakładamy brązowy cień na dolną powiekę. 
Nakładamy go tuż przy rzęsach, do połowy 
długości powieki, tak by powstała cienka, 
brązowa kreska. Na wykończenie proponu-
ję tusz brązowy, który wygląda bardzo natu-
ralnie. Jeśli chcemy mieć ładnie pokręcone 
rzęsy, użyjmy zalotki. Ważne, by stosować 

ją przed nałożeniem tuszu - nigdy po, po-
nieważ możemy doprowadzić do tego, że 
rzęsy będą nam się łamać i wypadać. Aby 
zalotka dobrze „zadziałała”, musimy ją naj-
pierw podgrzać. Tusz nakładamy na rzęsy 
szybkim, zygzakowatym ruchem lub trady-
cyjnie, podkręcając rzęsy tuszem do góry.

Do naturalnego makijażu ust proponuję 
tylko satynowy balsam. Sprawi on, że usta 
nabiorą blasku i będą ładnie harmonizo-
wały z delikatnym makijażem.

Natomiast do makijażu wyjściowego, 
nakładamy najpierw satynowy balsam,  
a później pomadkę. Aby dłużej się utrzy-
mała na ustach, nakładajmy ją cieniutkim 
pędzelkiem do ust. Wtedy pomadka zosta-
nie dokładnie zaaplikowana. Jeśli ktoś ma 
cierpliwość może również obrysować usta 
konturówką, a później nałożyć pomadkę 
pędzelkiem. By dodać blasku na środek ust 
nakładamy błyszczyk. Tak wykonany ma-
kijaż będzie ozdobą przez cały dzień.
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Wiadomo, że dobre kosmetyki kosztu-
ją więc proponuje wybrać jeden produkt, 
który zarazem oczyszcza, delikatnie złusz-
cza i odświeża skórę, jednocześnie walcząc 
z oznakami upływu czasu. Dzięki niemu 
robimy dokładny demakijaż, oszczędzamy 
niezbędny czas i pieniądze. 

Po wieczornym demakijażu zapewnij-
my skórze niezbędne nawilżenie. 10 minut 
przyjemności i korzyści dla naszej cery, czy-
li maskę. Najlepiej wybrać taką, która za-
trzyma wilgoć wewnątrz skóry, aby wyglą-
dała bardziej młodo i świeżo. Jeżeli mamy 
problem ze skórą trądzikową, proponuję do 
codziennego demakijażu stosować produk-
ty przeciwtrądzikowe na bazie żelu oczysz-
czającego z 2% kwasem salicylowym, po-
nieważ pomaga on usunąć nadmiar sebum 
i zapobiega gromadzeniu się martwych 
komórek naskórka w porach skórnych, co 
pozwala wysuszyć wypryski, a nawet zapo-
biec ich pojawianiu. W przypadku bardzo 
ostrych stanów zapalnych nie unikniona 
będzie wizyta u dermatologa. 

Po dokładnym demakijażu wklepuje-
my w twarz serum - na dzień najlepiej 

z filtrem gdyż blokuje szkodliwe 
promieniowanie UVA/UVB. 

Dzięki niemu skóra sta-
nie się bardziej napięta  

i jędrna. Bez wzglę-
du na to czy jest 

to serum na 
dzień czy     

n o c  

powinno zawierać jak największe stężenie 
witaminy C. Na koniec pielęgnacji podsta-
wowej zachęcam do aplikowania emulsji 
bogatej w Wit E, betainę i aminokwasy. 
Taka dawka składników zapewni nawilże-
nie aż do 10 godzin. Kiedy skóra jest odpo-
wiednio nawilżona jest gotowa na przyję-
cie kosmeceutyków kolorowych, czyli tzw. 
makijażowych. 

Jak dobrać podkład? W bardzo prosty 
sposób, opuszkiem nakładamy kilka pod-
kładów na twarz tuż nad szyją i patrzymy, 
który jest dla naszej cery właściwy – waż-
ne by nie był za suchy. Dobrze dobrany to 
ten, który jest najmniej widoczny. War-
to pamiętać, że nasza cera zmienia kolor, 
wymieniajmy, zatem podkłady jak ubrania 
zimą i latem.

Dla uzyskania trwalszego efektu pro-
ponuję stosować bazę pod podkład, która 
tworzy perfekcyjne podłoże dla gładkiej 
i nieskazitelnej aplikacji dowolnego pod-
kładu. Punktowo na wypryski lub inne 
niedoskonałości dobrze zastosować ko-
rektor, a na zacienione partie skóry - fla-
master rozświetlający. Aby kontrolować 
świecenie się skóry, używajmy na pod-
kładu płynnego, mineralnego, zapewnia 
on naturalne lub matowe wykończenie. 
W przypadku, gdy nasza skóra bardzo sie 
świeci warto zainwestować w krem matu-
jący lub chusteczki absorbujące nadmiar 

sebum. Można je stosować przez cały 
dzień na makijaż.

Kolejny krok to róż. Zaczynamy go na-
kładać w odległości dwóch palców od nasa-
dy nosa do maksymalnie zewnętrznego ką-
cika oka. To sposób dający naturalny efekt.

Następny etap, to nakładanie cieni do 
powiek. Cienie należy dobierać tak, aby 
kontrastowały z tęczówką i jej nie przy-
gaszały. Przy niebieskich oczach propo-
nuję: kremowy i brązowy, chociaż nie do 
wszystkich kolorów tęczówek pasuje brąz! 
W przypadku ciemnych tęczówek wybór 
odcieni jest większy.

Jeśli makijaż ma być naturalny, np. do 
szkoły, pracy, proponuję użyć mineralnego 
cienia kremowego. Zaczynamy nakłada-
nie ciemniejszego cienia od zewnętrznego 

kącika oka. Używamy do tego pędzelka  
z naturalnego włosia. Cienie raczej wkle-
pujemy niż rozprowadzamy, lekko doci-
skając pędzelek do powieki. Zapełniamy 
do 3/4 powieki. Następnie bierzemy nowy 
pędzelek (lub myjemy poprzedni wodą  
i mydłem), kremowy cień i nakładamy go 
od wewnętrznej strony kącika oczu do linii 
styku z kolorem brązowym. Żeby łatwiej 
było później połączyć te kolory, tzn. żeby 
nie było widać granic, gdzie zaczynają się 
cienie, możemy kremowy cień nałożyć mi-
limetr lub dwa na kolor brązowy. 

        ciąg dalszy na str. 41 

Każda z nas ma o poranku dylemat, jak zrobić makijaż, by przetrwał cały dzień. Trzeba pamiętać o tym, że nawet idealnie 
wykonany make up nie będzie spełniał swojej roli korygująco-ozdobnej, jeżeli nasza cera nie jest odpowiednio pielęgnowana 
rano i wieczorem. Dlatego należy pamiętać, że malujemy czystą, umytą twarz. Do tego potrzebne są podstawowe kosmetyki, 
czyli mleczko, peeling oraz tonic.

Jak przetrwać cały dzień z makijażem?

Anna Mikosz
kosmetolog, Gabinet Estetyki Ciała „Orchidea”

Kupon rabatowy: 20%
 na makijaż

Gabinet Estetyki Ciała ORCHIDEA

Ul. Solskiego 10, Niepołomice

Tel. 12 281 17 64

www.orchidea-niepolomice.com.pl

Jeśli makijaż ma być naturalny, np. do szkoły, pracy, proponuję 
użyć mineralnego cienia kremowego. Zaczynamy nakładanie 

ciemniejszego cienia od zewnętrznego kącika oka.  
Używamy do tego pędzelka z naturalnego włosia. Cienie raczej 
wklepujemy niż rozprowadzamy, lekko dociskając pędzelek do 
powieki. Zapełniamy do 3/4 powieki. Następnie bierzemy nowy 
pędzelek, kremowy cień i nakładamy go od wewnętrznej strony 

kącika oczu do linii styku z kolorem brązowym. 

Uroda
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Młodzi karatecy mistrzami Europy

W konkurencji kata (kategorie wieko-
we) zawodnicy z Niepołomic zdobyli 2 zło-
te medale. Jak zwykle nie zawiedli:  Justyna 
Krosta , w kategorii dzieci, rocznik 2002  
i młodsi, oraz Jakub Krosta, w kategorii ka-
deci młodsi, rocznik 2000 – 2001.

W kumite (walki), z podziałem na  
kategorie wiekowe i wagowe zawodnicy  
z Niepołomic wywalczyli 5 medali: dziew-
częta do 9 lat, Justyna Krosta, złoty me-
dal oraz Sandra Maśnica, brązowy me-

dal,  chłopcy do 9 lat (do 25kg), Marek  
Legutko, brązowy medal, kadeci młodsi 
10-11 lat (do 35kg), Bartłomiej Nowak, 

Klaudia Mleko została mistrzynią Eu-
ropy w konkurencji kogo-kumite (wal-
ka). Już w pierwszej walce zdobyła 3 wa-
zari (1 wazari to 4 punkty) z zawodnicz-
ką z Armenii. Zwycięstwa w pozostałych 
walkach zaprowadziły ją 
prosto do finału, gdzie 
pokonując swoją prze-
ciwniczkę, zdobyła mi-
strzostwo. „Pokonała 
zawodniczkę, która zo-
stała mistrzynią Europy 
w konkurencji fuku-go” 
– zaznaczył Rafał Wajda, 
trener Klaudii.

Drugie złoto dla klu-
bu zdobyła drużyna kata 
w składzie – Wiktor Sta-

szak, Damian Latos i Krzysztof Buczek. 
„Nasz wspólny występ był zadowalający. 
W kumite byłem strasznie spięty. Wy-
grałem jedną walkę z Rosjaninem wyko-
nując technikę haito (uderzenie kantem 
dłoni na wysokość głowy)” – podsumo-
wał Wiktor, mistrz Europy w kata dru-
żynowym i zdobywca trzeciego miejsca  
w konkurencji en-bu (walka reżyserowa-
na) wraz z Klaudią Mleko.

W zawodach wzięło udział ponad 400 
zawodników z takich państw jak: Ar-
menia, Litwa, Ukraina, Rosja, Czechy, 
Niemcy, Anglia i Polska. Organizatorem 

był Polski Związek Karate Tradycyjnego, 
Lubelski Klub Karate Tradycyjnego oraz 
Lubelski Związek Karate Tradycyjnego.

24 września w Leżajsku odbył się I Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO Galizia Cup. W turnieju uczestniczyło 
215 zawodników z 24 klubów. Klub z Niepołomic, prowadzony przez Sensei Wiesława Krostę, wystawił 12 zawodników 
w następujących kategoriach wiekowych: dzieci, kadeci młodsi, kadeci i juniorzy.  

8 medali – 2 złote, 3 srebrne i 3 brązowe – zdobyli karatecy z Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomicach podczas 
I Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym. Zawody rozegrano w Lublinie 24-25 września. Z Niepołomic 
wystartowało 13 zawodników.

Znakomity wynik Niepołomic w Leżajsku

Adam Legutko
Karate Kyokushin Niepołomice-Jazy

Zaproszenie  
Wszystkich poszukujących nowych zain-
teresowań z okolic Niepołomic i nie tylko 
zapraszamy do odwiedzenia Klubu Karate 
Kyokushin w Niepołomicach.
www.kyokushin-niepolomice.pl

Joanna Musiał

Podsumowanie wyników:  

• złoty medal w  kogo kumite – Klaudia 
Mleko (kategoria 13, 14 i 15  lat)
• złoty medal w kata drużynowym – 
Wiktor Staszak, Damian Latos, Krzysztof 
Buczek (kategoria 13, 14 i 15  lat)
• srebrny medal w kata drużynowym 
– Arkadiusz Wilkosz, Grzegorz Glica, 
Bartłomiej Chojnacki (kategoria 8, 9 lat)
• srebrny medal kata drużynowym – 
Kacper Dumieński, Dawid Wnęk, 
Jan Bednarz (kategoria 10,11 i 12 lat)
• srebrny medal w en-bu – Kacper 
Dumieński i Dawid Wnęk 
(kategoria 10, 11 i 12 lat)
• brązowy medal w kata indywidualnym – 
Bartłomiej Chojnacki 
(kategoria 9 lat i młodsi)
• brązowy medal w enbu – Damian Latos 
i Krzystof Buczek (kategoria 13, 14 i 15  lat)
• brązowy medal w enbu – Wiktor Staszak 
i Klaudia Mleko (kategoria 13, 14 i 15  lat)
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srebrny medal i Jakub Krosta, brązowy 
medal. 

W klasyfikacji generalnej Niepołomice 
zajęły drużynowo bardzo dobre 5 miejsce. 
Można śmiało stwierdzić, że młodzi  za-
wodnicy z niepołomickiego klubu znajdują 
się w czołówce polskich klubów przywożąc 
z każdej sportowej imprezy po kilka meda-
li, tym razem było ich 7 (3 złote, 1 srebrny  

i 3 brązowe). Należy podkreślić, że najwięk-
szą determinację wykazali najmłodsi repre-
zentanci Niepołomic, a w szczególności Ju-
styna Krosta, która kolejny raz wywalczyła 
dwa złote medale. 

Młodzi zawodnicy z Niepołomic, mimo 
krótkiej bo liczącej zaledwie trzyletniej dzia-
łalności klubu, znajdują się nie tylko w re-
gionalnej, ale również w krajowej czołówce. 

Przyzwoity początek Staco 
MNLK Niepołomice

Krótko …

IV Ogólnopolski Puchar Karola

Magdalena Szura
KS Fala

„IV Ogólnopolski Puchar Karola z okazji 
Dni Papieskich” to zawody pływackie 
rozegrane 15 października w Wadowicach. 
Wzięli w nich udział zawodnicy klubu 
sportowego Fala. Gminę Niepołomice 
reprezentowali tym razem: Tamara 
Filiks, Milena Janik, Justyna Jelonek, 
Julia Leszczyńska, Julia Wietecha, 
Patryk Drożdż, Bartosz Krężałek, Olaf 
Mazurkiewicz, Kacper Surdziel, oraz 
trenerka Agnieszką Bułat, a także liczna 
grupa rodziców. Zawody zakończyły się 
wielkim sukcesem naszych zawodników. 
W szczególności na wyróżnienie zasługują: 
Bartosz Krężałek (I miejsce na 25m stylem 
klasycznym), rodzina państwa Jelonków (I 
miejsce w sztafecie rodzinnej 4x25m), oraz 
sztafeta dziewcząt w składzie: T. Filiks, M. 
Janik, J. Jelonek, J. Leszczyńska (II miejsce).

Zgrupowanie kadry narodowej

Katarzyna Szymczak
Akademia Karate Tradycyjnego

5 karateków z niepołomickiej Akademii 
Karate Tradycyjnego uczestniczyło w 
zgrupowaniu kadry narodowej, które od 26 
września do 3 października odbywało się w 
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki 
„Dojo – Stara Wieś”. Był to kolejny etap 
przygotowań do listopadowych mistrzostw 
Europy w Jerozolimie (16-17 listopada).

Zawodnicy Staco zaprezentowali się  
w pierwszym swoim meczu bardzo dobrze 
i  po ciężkim, wyrównanym boju zwyciężyli 
72:65. Pierwsza połowa, bardzo wyrówna-
na,  jednak minimalnie na korzyść gospo-
darzy, którzy do przerwy schodzili prowa-
dząc 5 punktami. Trzecia kwarta, wygrana 
przez Staco 8 punktami okazała się decydu-
jąca. W czwartej Niepołomiczanie dorzucili 
jeszcze do swojej przewagi  4 „oczka” i mo-
gli cieszyć się z korzystnego wyniku. Wśród 
naszych zawodników na wyróżnienie zasłu-
żył Fabian Mróz (19 pkt., 8 zb.).

W pierwszym meczu na własnym par-
kiecie koszykarzom Staco MNLK Niepoło-

mice przyszło grać z zawsze wysoko stawia-
jącym poprzeczkę zespołem UMKS Kielce. 
W dotychczasowych spotkaniach z tym 
rywalem, nigdy koszykarzom z Niepołomic 
nie udało się zwyciężyć. Niestety gospo-
darzom tego meczu i tym razem nie uda-
ło się przełamać fatalnej passy w meczach  
z Kielczanami. Pomimo świetnego początku  
w wykonaniu naszych koszykarzy i wygra-
nej pierwszej kwarcie 8 punktami, w całym 
meczy lepsi okazali się przyjezdni wygry-
wając 84:73. W drużynie Staco widoczny 
był brak kontuzjowanego Fabiana Mroza.

Trzecia kolejka rozgrywek to wyjazdowy 
mecz w Piekarach z Siemaszką, beniamin-
kiem II Ligi. Słynąca z ogromnej waleczności 
i gry na pograniczu faul Siemaszka, postawi-
ła zawodnikom Staco bardzo ciężkie warun-
ki. Niestety, Niepołomiczanie zagrali o wiele 
gorzej niż w przedsezonowym sparingu z tą 
drużyną i przegrali dość wyraźnie 68:54.

Ostatni mecz jak do tej pory koszykarze 
Stowarzyszenia MNLK rozegrali 15 paź-
dziernika, a rywalem była ekipa AZSu Po-
litechniki Rzeszowskiej. Po dwóch z rzędu 

porażkach i przeciętnej grze, w końcu Nie-
połomiczanie powrócili do formy z pierw-
szej kolejki. Od początku Staco dominowało 
w tym spotkaniu, prezentując w końcu do-
brą dyspozycję i ukazując spory potencjał, 
jaki niewątpliwie drzemie w tej drużynie. 
Wygrane wszystkie kwarty i mecz w stosun-
ku punktowym 79:63 świadczą o tym najdo-
bitniej. Cała drużyna Staco zagrała bardzo 
dobre zawody, a na wyróżnienie zasłużyli 
zwłaszcza Jakub Dziura (21 pkt., 12 zb.) oraz 
kapitan Szymon Kunc ( 14 pkt., 5 as., 4 zb.)

Koszykarze Staco MNLK Niepołomice, 25 września, zainaugurowali swój kolejny, trzeci 
już z rzędu, sezon na parkietach II ligi. W pierwszej kolejce spotkań Niepołomiczanom 
przyszło grać w odległej stolicy z tamtejszą AZS II Politechniką Warszawa. 

Michał Winiarski
kierownik drużyny Staco MNLK Niepołomice

Zaproszenie  
Wszystkich kibiców koszykówki zaprasza-
my serdecznie na kolejne mecze koszyka-
rzy z Niepołomic, które odbywają się  
w hali OSTiR przy Zespole Szkół na ulicy 
3 Maja 2a. www.mnlk.pl
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Kalendarium

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT 

2
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3
listopada 

10.00 DK w Woli 
Batorskiej Spotkanie Klubu Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

3
listopada 

17.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Barbarą Meder – 
autorką podróżniczej książki 

roku 2010 pt. „Babcia w Afryce” 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

4
listopada 

9.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4
listopada 

11.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert duetu Jacek i Placek, 
czyli Jacek Dewódzki + Paweł 
Nawrocki na żywo w naszym 

klubie muzycznym. Wstęp 
wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

5
listopada 

9.00 hala sportowa w 
Kłaju 

VIII Turniej Żubra w piłce 
siatkowej dziewcząt SL SALOS 692 886 572 

9
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

11
listopada 

 Park Miejski Obchody Święta Niepodległości UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

12
listopada 

18.00 DK w Zakrzowie Wieczornica listopadowa – 
koncert Piotra Krupy DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

12
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Koncert zespołu BLUES DRIVE. 
Wstęp wolny. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

16
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne 
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci  

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

11.30 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci 

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Bogusław Kaczyński z 
wykładem 

„Z muzyką jest pięknie…”  
w ramach Herbaciarni Naukowej 

– Aromaty Wiedzy

Fundacja Panteon Narodowy, 
Fundacja Zamek Królewski i UMiG 

Niepołomice 
12 378 35 01 

17
listopada 

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Wieczór poezji – Przedszkole 
Samorządowe 

w Woli Batorskiej

Przedszkole Samorządowe w Woli 
Batorskiej 12 281 60 03 

17
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

18
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Staniątkach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18
listopada 

11.30 

Biblioteka 
Publiczna Filia w 

Zabierzowie 
Bocheńskim 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18
listopada 

19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie Fundacja Zamek Królewski, UMiG 
Niepołomice 12 378 35 01 

18
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 
Kolejny wieczór pełen 

niespodzianek – Karaoke Live w 
Piwnicy Dźwięku. Wstęp Wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

19
listopada 

10.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Wyjazd do Muzeum Motyli w 
Bochni DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

19
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert zespołu THE 
MATCHSTICKS w klubie 

muzycznym Piwnicy Dźwięku. 
Wstęp wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

23
listopada 

11.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Piosenki Wydeptanych Ścieżek 
– przegląd piosenki turystycznej DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

23
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

24
listopada 

14.00 DK w Woli 
Batorskiej Andrzejki w Klubie Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

25
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny miś – 
impreza zorganizowana z okazji 

dnia pluszowego misia 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

25
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Another… brick in the wall Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

26
listopada 

16.00 Zamek Królewski Zabawa andrzejkowa seniorów UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

26
listopada 

17.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu 

Spotkanie andrzejkowe Klubu 
Seniora Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64 

30
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

27 
listopada

10.00-
15.00 Zamek Królewski Akcja krwiodawstwa 

„Krew darem życia” HDK w Niepołomicach 
12 281 29 53 

lub  
508 432 287 

29
listopada

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Warsztaty sztuki użytkowej 
„Unikatowe ozdoby świąteczne 

techniką decoupage” 
DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 
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K A L E N D A R I U M
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT 

2 
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3 
listopada 

10.00 DK w Woli 
Batorskiej Spotkanie Klubu Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

3 
listopada 

17.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Barbarą Meder – 
autorką podróżniczej książki 

roku 2010 pt. „Babcia w Afryce” 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3 
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

4 
listopada 

9.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4 
listopada 

11.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4 
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert duetu Jacek i Placek, 
czyli Jacek Dewódzki + Paweł 
Nawrocki na żywo w naszym 

klubie muzycznym. Wstęp 
wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

5 
listopada 

9.00 hala sportowa w 
Kłaju 

VIII Turniej Żubra w piłce 
siatkowej dziewcząt SL SALOS 692 886 572 

9 
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

11 
listopada 

 Park Miejski Obchody Święta Niepodległości UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

12 
listopada 

18.00 DK w Zakrzowie Wieczornica listopadowa – 
koncert Piotra Krupy DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

12 
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Koncert zespołu BLUES DRIVE. 
Wstęp wolny. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

16 
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne 
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17 
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci  

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17 
listopada 

11.30 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci 

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17 
listopada 

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Bogusław Kaczyński z 
wykładem 

„Z muzyką jest pięknie…”  
w ramach Herbaciarni Naukowej 

– Aromaty Wiedzy

Fundacja Panteon Narodowy, 
Fundacja Zamek Królewski i UMiG 

Niepołomice 
12 378 35 01 

17 
listopada 

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Wieczór poezji – Przedszkole 
Samorządowe 

w Woli Batorskiej

Przedszkole Samorządowe w Woli 
Batorskiej 12 281 60 03 

17 
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

18 
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Staniątkach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18 
listopada 

11.30 

Biblioteka 
Publiczna Filia w 

Zabierzowie 
Bocheńskim 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18 
listopada 

19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie Fundacja Zamek Królewski, UMiG 
Niepołomice 12 378 35 01 

18 
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 
Kolejny wieczór pełen 

niespodzianek – Karaoke Live w 
Piwnicy Dźwięku. Wstęp Wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

19 
listopada 

10.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Wyjazd do Muzeum Motyli w 
Bochni DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

19 
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert zespołu THE 
MATCHSTICKS w klubie 

muzycznym Piwnicy Dźwięku. 
Wstęp wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

23 
listopada 

11.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Piosenki Wydeptanych Ścieżek 
– przegląd piosenki turystycznej DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

23 
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

24 
listopada 

14.00 DK w Woli 
Batorskiej Andrzejki w Klubie Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

25 
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny miś – 
impreza zorganizowana z okazji 

dnia pluszowego misia 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

25 
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Another… brick in the wall Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

26 
listopada 

16.00 Zamek Królewski Zabawa andrzejkowa seniorów UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

26 
listopada 

17.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu 

Spotkanie andrzejkowe Klubu 
Seniora Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64 

30 
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

 
 

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT 

2
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3
listopada 

10.00 DK w Woli 
Batorskiej Spotkanie Klubu Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

3
listopada 

17.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Barbarą Meder – 
autorką podróżniczej książki 

roku 2010 pt. „Babcia w Afryce” 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

3
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

4
listopada 

9.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4
listopada 

11.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Warsztaty plastyczne z 
ilustratorami książek dla dzieci – 

Ewą Kozyrą-Pawlak i Pawłem 
Pawlakiem 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

4
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert duetu Jacek i Placek, 
czyli Jacek Dewódzki + Paweł 
Nawrocki na żywo w naszym 

klubie muzycznym. Wstęp 
wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

5
listopada 

9.00 hala sportowa w 
Kłaju 

VIII Turniej Żubra w piłce 
siatkowej dziewcząt SL SALOS 692 886 572 

9
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

11
listopada 

 Park Miejski Obchody Święta Niepodległości UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

12
listopada 

18.00 DK w Zakrzowie Wieczornica listopadowa – 
koncert Piotra Krupy DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

12
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Koncert zespołu BLUES DRIVE. 
Wstęp wolny. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

16
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne 
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci  

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

11.30 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Podłężu 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci 

Ewą Stadtmüller 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

17
listopada 

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Bogusław Kaczyński z 
wykładem 

„Z muzyką jest pięknie…”  
w ramach Herbaciarni Naukowej 

– Aromaty Wiedzy

Fundacja Panteon Narodowy, 
Fundacja Zamek Królewski i UMiG 

Niepołomice 
12 378 35 01 

17
listopada 

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Wieczór poezji – Przedszkole 
Samorządowe 

w Woli Batorskiej

Przedszkole Samorządowe w Woli 
Batorskiej 12 281 60 03 

17
listopada 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej i Fundacja Zamek 

Królewski 
601 518 536 

18
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna Filia w 
Staniątkach 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18
listopada 

11.30 

Biblioteka 
Publiczna Filia w 

Zabierzowie 
Bocheńskim 

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci Ewą Stadtmüller Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

18
listopada 

19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie Fundacja Zamek Królewski, UMiG 
Niepołomice 12 378 35 01 

18
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 
Kolejny wieczór pełen 

niespodzianek – Karaoke Live w 
Piwnicy Dźwięku. Wstęp Wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

19
listopada 

10.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Wyjazd do Muzeum Motyli w 
Bochni DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

19
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku 

Koncert zespołu THE 
MATCHSTICKS w klubie 

muzycznym Piwnicy Dźwięku. 
Wstęp wolny. 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

23
listopada 

11.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Piosenki Wydeptanych Ścieżek 
– przegląd piosenki turystycznej DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55 

23
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci 
pod hasłem „Biblioterapia” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

24
listopada 

14.00 DK w Woli 
Batorskiej Andrzejki w Klubie Seniora DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

25
listopada 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny miś – 
impreza zorganizowana z okazji 

dnia pluszowego misia 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

25
listopada 

20.00 Piwnica Dźwięku Another… brick in the wall Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 12 357 34 65 

26
listopada 

16.00 Zamek Królewski Zabawa andrzejkowa seniorów UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

26
listopada 

17.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu 

Spotkanie andrzejkowe Klubu 
Seniora Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64 

30
listopada 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko-manualne  
„Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86 

27 
listopada

10.00-
15.00 Zamek Królewski Akcja krwiodawstwa 

„Krew darem życia” HDK w Niepołomicach 
12 281 29 53 

lub  
508 432 287 

29
listopada

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Warsztaty sztuki użytkowej 
„Unikatowe ozdoby świąteczne 

techniką decoupage” 
DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03 

      
      

Domy Kultury
 
Domy kultury 
 
 
 
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej  
tel. 12 251 30 05  
e-mail: dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl 
 

Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 poniedziałek - godz.12.30 -13.30 
Warsztaty haftu i szydełkowania poniedziałek - godz.13.30 - 15.00 
Nauka gry na instrumentach muzycznych  
gitara, akordeon 

poniedziałek - godz.14.45 - 16.30 

Próby Kapeli Ludowej Wolanie poniedziałek - godz.18.30 - 20.00 
Warsztaty haftu i szydełkowania dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00 
Warsztaty wokalno muzyczne dla dzieci i młodzieży wtorek - godz.14.00 - 16.00 
Spotkania KGW wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas 0-1 środa - godz.13.00 - 14.00 
Warsztaty teatralne Stańczyk środa - godz.14.00 - 16.00 
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.16.00 - 17.00 
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.17.00 - 18.30 
Próba Kapeli Ludowej Wolanie środa - godz.18.30 - 20.00 
Zajęcia wokalno muzyczne dla młodzieży czwartek - godz.14.00 - 16.00 
Zajęcia muzyczne – nauka gry na akordeonie i gitarze czwartek - godz.16.00 - 17.30 
Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 piątek - godz.12.30 - 13.30 
Zajęcia wokalno-muzyczne dla młodzieży piątek - godz.14.00 - 16.00 
Próba Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.18.30 - 20.00 
Aerobik  trwa nabór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  
tel. 12 281 68 55  
e-mail: dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek - godz.13.00 - 14.00 
Warsztaty cyrkowe – Cyrk Cuda na kiju 
– żonglerka, clownada 

poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 

Warsztaty zdrowia i urody poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek - godz.13.00 - 14.00 
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10-12 lat wtorek - godz.14.00 - 15.00 
Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno-plastyczne 
dla dzieci i młodzieży 

wtorek - godz.16.00 - 17.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży środa - godz.14.00 - 15.30 
Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła dla dorosłych czwartek - godz.13.00 - 15.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki – 12-15 lat czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki – 12-15 lat czwartek - godz.16.00 - 17.00 
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 15-18 lat czwartek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Warsztaty zdrowia i urody czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne dla uczestników 7-11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00 
Warsztaty gry na pianinie  piątek - trwa nabór 

 
 
Dom Kultury w Woli Batorskiej  
tel. 12 281 60 03  
e-mail: dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl 
 

Przygody ze sztuką – warsztaty plastyczne wtorek - godz.15.00 - 16.30  
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych wtorek - trwa nabór 
Warsztaty sztuki użytkowej – unikatowe ozdoby 
świąteczne – decoupage 

29 listopada 2011 - godz.17.00 

Warsztaty kabaretowo-teatralne dla młodzieży trwa nabór 
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy rytmiczne dla dzieci od 3-7 lat trwa nabór 
Spotkania Klubu Seniora czwartek - godz.10.00 - 13.00 
Zaczarowany świat bajek – zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci młodszych 

czwartek - godz.16.00 - 18.00 

Warsztaty gry na pianinie trwa nabór 
Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży  piątek - godz.15.30 - 16.30 
Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty gry na gitarze sobota - godz.9.00 - 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Ochmanowie  
tel. 12 281 83 24  
e-mail: dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty tańca nowoczesnego wtorek - godz.18.00 - 19.00 

- trwa nabór 
Kurs język niemieckiego dla początkujących środa - trwa nabór 
Kurs język angielski dla początkujących czwartek - trwa nabór 
Aerobik dla kobiet środa - godz.20.00 - 21.00 

- trwa nabór 
Warsztaty gry na key-borgu trwa nabór 
Rytmika dla dzieci 3 - 6 lat  trwa nabór 
Zajęcia świetlicowe (plastyczne, sportowe, gry planszowe 
i edukacyjne, klub szaradziarski, rękodzieło, tenis 
stołowy, pomoc w nauce) 

codziennie - godz.16.00 - 18.00 

 
Dom Kultury w Staniątkach  
tel. 12 281 82 57  
e-mail: dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30  
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych poniedziałek - godz.17.00 - 21.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa początkująca 

wtorek - godz.16.30 - 17.30  

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa zaawansowana 

wtorek - godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty gry na pianinie środa - godz.14.30 - 16.00  
Warsztaty gry na gitarze środa - godz.16.00 - 19.00 
Warsztaty tańca nowoczesnego środy - godz.16.30 - 17.30 
Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuką czwartek - godz.14.15 - 16.00 
Aerobik dla kobiet trwa nabór 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa początkująca 

czwartek - godz.16.30 - 17.30  

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa zaawansowana 

czwartek - godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty sztuki użytecznej dla młodzieży i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych piątek - godz.17.30 - 19.30 
Warsztaty tańca towarzyskiego  niedziela - godz.19.00 - 20.00  
Warsztaty rytmiczne dla dzieci od 3 lat trwa nabór 
Warsztaty tańca towarzyskiego – młodzież i dorośli trwa nabór 
Warsztaty teatralne dla młodzieży trwa nabór 
Warsztaty sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 
– Kung Fu, Tai-Chi 

trwa nabór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  
tel. 12 281 68 55  
e-mail: dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek - godz.13.00 - 14.00 
Warsztaty cyrkowe – Cyrk Cuda na kiju 
– żonglerka, clownada 

poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 

Warsztaty zdrowia i urody poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek - godz.13.00 - 14.00 
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10-12 lat wtorek - godz.14.00 - 15.00 
Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno-plastyczne 
dla dzieci i młodzieży 

wtorek - godz.16.00 - 17.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży środa - godz.14.00 - 15.30 
Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła dla dorosłych czwartek - godz.13.00 - 15.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki – 12-15 lat czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki – 12-15 lat czwartek - godz.16.00 - 17.00 
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 15-18 lat czwartek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Warsztaty zdrowia i urody czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne dla uczestników 7-11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00 
Warsztaty gry na pianinie  piątek - trwa nabór 

 
 
Dom Kultury w Woli Batorskiej  
tel. 12 281 60 03  
e-mail: dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl 
 

Przygody ze sztuką – warsztaty plastyczne wtorek - godz.15.00 - 16.30  
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych wtorek - trwa nabór 
Warsztaty sztuki użytkowej – unikatowe ozdoby 
świąteczne – decoupage 

29 listopada 2011 - godz.17.00 

Warsztaty kabaretowo-teatralne dla młodzieży trwa nabór 
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy rytmiczne dla dzieci od 3-7 lat trwa nabór 
Spotkania Klubu Seniora czwartek - godz.10.00 - 13.00 
Zaczarowany świat bajek – zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci młodszych 

czwartek - godz.16.00 - 18.00 

Warsztaty gry na pianinie trwa nabór 
Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży  piątek - godz.15.30 - 16.30 
Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty gry na gitarze sobota - godz.9.00 - 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47Gazeta Niepołomicka | listopad 2011

K A L E N D A R I U M

Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33  
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I  poniedziałek - godz.11.45 - 12.45 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty taneczne cheerleaderki poniedziałek - godz.17.00 - 18.30 
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30  
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30 
Karate tradycyjne czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. 0 piątek - godz.13.30 - 14.30 
Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych piątek - godz.16.00 - 17.30 
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota - godz.13.30 - 15.30 
gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki  

 
Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64  
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty wtorek 
miesiąca) 

wtorek - godz.18.00 - 19.00 

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godzinach pracy 

placówki 
 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00  
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00 
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących  czwartek - godz.15.00 - 17.00 
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00  
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00  
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30  
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00 

 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33  
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I  poniedziałek - godz.11.45 - 12.45 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty taneczne cheerleaderki poniedziałek - godz.17.00 - 18.30 
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30  
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30 
Karate tradycyjne czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. 0 piątek - godz.13.30 - 14.30 
Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych piątek - godz.16.00 - 17.30 
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota - godz.13.30 - 15.30 
gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki  

 
Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64  
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty wtorek 
miesiąca) 

wtorek - godz.18.00 - 19.00 

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godzinach pracy 

placówki 
 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00  
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00 
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących  czwartek - godz.15.00 - 17.00 
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00  
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00  
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30  
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00 

 
 
 
 
 
 
 

Klub Kultury w Suchorabie  
tel. 12 284 05 57  
e-mail: dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl 
 

Zajęcia świetlicowe – odrabianie zadań, gry i zabawy poniedziałek - godz.12.00 - 15.30  
Zrób to sam – zajęcia plastyczne,  
zabawy manualne dla dzieci 

poniedziałek - godz.12.00 - 13.30 

Klub Malucha poniedziałek - godz.13.30 - 15.30 
Klub Malucha  wtorek - godz.11.00 - 12.30 
Kółko recytatorskie wtorek - godz.12.30 - 13.30 
Spotkania grupy Promyczek – głośne czytanie bajek, 
zabawa w teatr, przygotowywanie przedstawień 

wtorek - godz.13.30 - 15.30 

Klub Malucha środa - godz.11.00 - 15.00 
Kolorowy Świat – zabawy plastyczne środa - godz.13.00 - 15.30 
Klub Malucha czwartek - godz.11.00 - 13.00 
I ty zostaniesz Pitagorasem – zabawy z matematyką, 
rozwiązywanie zadań, pomoc w nauce 

czwartek - godz.13.00 - 14.30 

Klub Malucha piątek - godz.11.30 - 13.30 
Klub miłośników gier planszowych piątek - godz.11.30 - 13.30 

 
Dom Kultury w Chobocie  
tel. 502 036 928  
e-mail: dk.chobot@kultura.niepolomice.pl 
 

 poniedziałek - nieczynne 
Pracownia modelarstwa lądowego wtorek - godz.16.00 - 20.00 
Pracownia modelarstwa morskiego wtorek - godz.16.00 - 20.00 
Pracownia modelarstwa lotniczego wtorek - godz.16.00 - 20.00 
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00 
Pracownia modelarstwa lądowego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa morskiego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa lotniczego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Zespół Chobot Blues Band czwartek - godz.19.00 - 21.00 
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00 
Nordic Walking sobota - czas i miejsce ustalane 

indywidualnie - tel. 530 040 116 
 
 

Dom Kultury w Ochmanowie  
tel. 12 281 83 24  
e-mail: dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty tańca nowoczesnego wtorek - godz.18.00 - 19.00 

- trwa nabór 
Kurs język niemieckiego dla początkujących środa - trwa nabór 
Kurs język angielski dla początkujących czwartek - trwa nabór 
Aerobik dla kobiet środa - godz.20.00 - 21.00 

- trwa nabór 
Warsztaty gry na key-borgu trwa nabór 
Rytmika dla dzieci 3 - 6 lat  trwa nabór 
Zajęcia świetlicowe (plastyczne, sportowe, gry planszowe 
i edukacyjne, klub szaradziarski, rękodzieło, tenis 
stołowy, pomoc w nauce) 

codziennie - godz.16.00 - 18.00 

 
Dom Kultury w Staniątkach  
tel. 12 281 82 57  
e-mail: dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30  
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych poniedziałek - godz.17.00 - 21.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa początkująca 

wtorek - godz.16.30 - 17.30  

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa zaawansowana 

wtorek - godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty gry na pianinie środa - godz.14.30 - 16.00  
Warsztaty gry na gitarze środa - godz.16.00 - 19.00 
Warsztaty tańca nowoczesnego środy - godz.16.30 - 17.30 
Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuką czwartek - godz.14.15 - 16.00 
Aerobik dla kobiet trwa nabór 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa początkująca 

czwartek - godz.16.30 - 17.30  

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
– grupa zaawansowana 

czwartek - godz.17.30 - 18.30 

Warsztaty sztuki użytecznej dla młodzieży i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych piątek - godz.17.30 - 19.30 
Warsztaty tańca towarzyskiego  niedziela - godz.19.00 - 20.00  
Warsztaty rytmiczne dla dzieci od 3 lat trwa nabór 
Warsztaty tańca towarzyskiego – młodzież i dorośli trwa nabór 
Warsztaty teatralne dla młodzieży trwa nabór 
Warsztaty sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 
– Kung Fu, Tai-Chi 

trwa nabór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Zagórzu  
tel.12 281 80 52  
e-mail: dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl 
 

Taniec ludowy dla dzieci – Mali Zagórzanie poniedziałek - godz.19.00 - 22.30 
W zdrowym ciele… – Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00 
Taniec ludowy dla dzieci – Mali Zagórzanie wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie 
– taniec ludowy dla młodzieży 

środa - godz.19.00 - 22.00 

Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuką czwartek - godz.16.15 - 18.00 
Nordic Waking czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty gry na gitarze piątek - godz.17.00 
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.17.00 
Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych trwa nabór 
Aerobik trwa nabór 
Kurs komputerowy dla dorosłych poniedziałek, piątek, sobota 

 
Dom Kultury w Słomirogu  
tel. 12 281 93 63  
e-mail: dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl 
 
 

Pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne 
Zabawy, gry edukacyjne poniedziałek - godz.14.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Aerobik środa - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci czwartek - godz.14.00 - 17.00 
Warsztaty taneczno-teatralne dla młodzieży czwartek - godz.17.00 - 20.00 
Zabawy, gry planszowe piątek - godz.15.30 - 18.00 
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00 
Tenis stołowy, piłkarzyki poniedziałek - godz.17.00 - 20.00 

wtorek - godz.18.00 - 20.00 
piątek - godz.18.00 - 21.00 

      
Dom Kultury w Zakrzowcu  
tel. 12 281 93 66  
e-mail: dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl 
 

Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00 
Warsztaty taneczne – 10-16 lat wtorek - godz.16.00 - 17.30 
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu „CASADA” wtorek - godz.18.00 - 20.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
– zajęcia w DK w Zakrzowie 

środa - godz.16.00 - 17.30 

Aerobik środa - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty gry na gitarze czwartek - godz.16.15 - 17.00 
Warsztaty plastyczne czwartek - godz.17.30 - 19.30 
Rytmika dla dzieci – 3-6 lat trwa nabór 
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia świetlicowe w godzinach pracy placówki 
Punkt wypożyczania książek w godzinach pracy placówki 
siłownia w godzinach pracy placówki 

  
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33  
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I  poniedziałek - godz.11.45 - 12.45 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty taneczne cheerleaderki poniedziałek - godz.17.00 - 18.30 
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30  
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 
Formacja marszowo taneczne mażoretki, grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30 
Karate tradycyjne czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. 0 piątek - godz.13.30 - 14.30 
Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych piątek - godz.16.00 - 17.30 
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota - godz.13.30 - 15.30 
gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki  

 
Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64  
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 
 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty wtorek 
miesiąca) 

wtorek - godz.18.00 - 19.00 

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godzinach pracy 

placówki 
 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00  
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00 
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących  czwartek - godz.15.00 - 17.00 
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00  
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00  
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30  
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00 

 
 
 
 
 
 
 








