
warsztaty 
karnawałowe 
w słomirogu
4 lutego w Domu Kultury w Słomirogu odbyły się wyjątkowe, bo karnawałowe warsztaty dla dzieci. 
Zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Inspiro na zaproszenie DK w Słomirogu.
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Szanowni Państwo!
Przed gimnazjalistami trudny wybór. Walec reform dociera do szkół, piszą Paulina Szew-
czyk i Wacław Sternal. Już w pierwszej klasie, poprzez wybór przedmiotów, trzeba będzie 
zadecydować o swojej przyszłości. Nie jest to łatwe w tak młodym wieku. Bywa, że i stu-
denci nie do końca są przekonani o swoich wyborach. Pomyłki mogą być katastrofalne 
w skutkach. 
Kolejne pytanie: liceum czy technikum? Czas skończyć ze stereotypami. Do technikum 
namawia Aleksandra Maniak. 
Przed nami zupełnie inny model kształcenia. Już nie ogólny, a skupiony na szczegółach. 
Ciekawe, co lepsze?

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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e-Niepołomice na start

Śmieci po nowemu

Joanna Musiał

3 lutego na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach odbyło się spotkanie 
inaugurujące projekt e-Niepołomice. 
Dzięki tej inicjatywie 30 gospodarstw 
domowych oraz 41 jednostek podległych 
samorządowi otrzyma komputery wraz 
z dostępem do Internetu.

Na inauguracji spotkali się burmistrz 
Niepołomic, radni, kierownicy jed-
nostek gminnych oraz osoby pry-

watne, które zakwalifikowały się do projektu. 
Burmistrz Roman Ptak przywitał wszystkich 
i przybliżył założenia e-Niepołomic. Następ-
nie przedstawiciel Biura Projektów Unijnych 
„Progress”, które będzie współpracowało 
z Gminą przy realizacji przedsięwzięcia, roz-
począł prezentację poświęconą celom i szcze-

gółom projektu. Uczestnicy spotkania mieli 
również okazję do zadawania pytań, a na ko-
niec wywiązała się żywa rozmowa. 

Projekt e-Niepołomice jest współfinanso-
wany w ramach działania 8.3 „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informa-
cyjne – zwiększenie innowacyjności gospo-
darki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. Jest to kontynuacja 
projektu „Dostęp do Internetu szansą na lep-
szy start w przyszłość”, który przeciwdziałał 
wykluczeniu cyfrowemu. 

Tym razem w ramach uzyskanego do-
finansowania 30 gospodarstw domowych 
oraz 41 jednostek podległych samorządowi, 
w tym 16 szkół, otrzyma komputery wraz 

z dostępem do Internetu. W sumie zostanie 
zakupionych 235 urządzeń, po jednym dla be-
neficjentów prywatnych i po 5 dla każdej jed-
nostki. Wszyscy uczestnicy projektu przejdą 
szkolenia z obsługi komputera oraz sposobu 
korzystania z zasobów internetowych. 

Całkowita wartość projektu wynosi  
4 606 976,58 zł, z czego 85% stanowi dofi-
nansowanie. 

Informacje o postępach realizacji można 
śledzić na stronie www.e-niepolomice.pl oraz 
www.niepolomice.eu 

Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą 
przyszłość. Projekt współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka  

30 gospodarstw domowych oraz 41 jednostek podległych samorządowi, w tym  
16 szkół, otrzyma komputery wraz z dostępem do Internetu. Zostanie zakupionych 
235 urządzeń, po jednym dla beneficjentów prywatnych i po 5 dla każdej jednost-
ki. Wszyscy uczestnicy projektu przejdą szkolenia z obsługi komputera oraz sposobu  
korzystania z zasobów internetowych.

Joanna Kocot

1 stycznia 2012 roku weszła w życie  
większa część przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Co to dla nas zmienia?  
Na razie jeszcze nic, ale…

Uchwalona 1 lipca ustawa ma zmienić 
sposób gospodarowania śmieciami 
komunalnymi przez wzmocnienie 

systemu gospodarowania, prowadzenie selek-
tywnego zbioru, zmniejszenie ilości odpadów, 
w tym ulegających biodegradacji, zwiększenie 
liczby nowoczesnych instalacji do odzysku. 

Ma to się stać dzięki oddaniu gospodar-

ki odpadami w ręce gmin. W świetle nowych 
przepisów to gminy będą przeprowadzać prze-
targi na odbieranie odpadów komunalnych, 
będą gospodarować środkami pochodzącymi 
z opłat za gospodarowanie odpadami. 

W drodze uchwały Rada Miejska podej-
mować będzie decyzje, czy odpady będą od-
bierane tylko z gospodarstw domowych czy 

także z nieruchomości, gdzie prowadzona jest 
działalność w związku, z którą powstają od-
pady. 

To również gmina ustalać będzie wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi (wiadomo już natomiast, 
że będą dwa rodzaje opłat – droższe będzie  

Gmina ustalać będzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- 
nymi (wiadomo już natomiast, że będą dwa rodzaje opłat – droższe będzie odbie-
ranie śmieci nie segregowanych, tańsze – segregowanych), a także szczegółowy 
sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 
i zagospodarowywania odpadów.

dokończenie na str 6
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Zbiórka Krwi
Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

Pierwszą w tym roku akcję zbiórki krwi 
zorganizowaną przez OSP Wola Bator-
ska można uznać za udaną. Do oddania 
krwi zgłosiło się 30 osób, niestety ze 
względów zdrowotnych krew oddały 24 
osoby. Wśród oddających nie zabrakło 
strażaków z OSP Wola Batorska, Stanią-
tek oraz Szarowa. 
Dzięki ofiarności dawców, którzy odda-
jąc krew dzielą się sobą ,udało się zebrać 
blisko 11 litrów życiodajnego płynu. 
Serdecznie zapraszam na kolejną zbiór-
kę, która odbędzie się podczas organizo-
wanej corocznie przez OSP Wola Bator-
ska akcji FLORIAN 2012.

Przyjaciele św. Franciszka
Ks. Marcin Rozmus

Nikt nie spodziewał się, że wspólne ko-
lędowanie będzie właśnie tak wyglądać. 
„Rodzinne kolędowanie z Przyjaciółmi 
św. Franciszka” przerosło oczekiwania 
wielu. Emocji, towarzyszących niedziel-
nemu wieczorowi 22 stycznia w Domu 
Kultury w Woli Batorskiej, nie da się  
opisać.
Zespół „Przyjaciele św. Franciszka” to 
grupa stworzona przez franciszkanina 
o. Mariusza Tabora. Gromadzi ludzi 
z różnych stron Polski. Znani są również 
w wielu miejscach naszego kraju. Ich 
pomysł na rodzinne kolędowanie jest 
realizowany niemal od początku grud-
nia do końca stycznia każdego roku.
Zaczęło się niepozornie, od wspólnie 
odśpiewanej Barki. Potem przyszedł czas 
na kolędy i pastorałki, które w aranżacji 
„Przyjaciół…” zabrzmiały lekko i świeżo. 
Od samego początku publiczność towa-
rzyszyła swoim śpiewem zespołowi – bo 
jak z takimi muzykami nie śpiewać.

Integracyjnie w Słomirogu
Katarzyna Mydłowiecka
kierownik DK w Słomirogu

31 stycznia Rada Sołecka i Dom Kultury 
w Słomirogu zorganizowały integracyj-
ną zabawę karnawałową dla mieszkań-
ców i osób niepełnosprawnych. 
Do udziału zaproszeni zostali pod-

Rok 2011 w OSP Niepołomice

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP w Niepołomicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepoło- 
micach w roku 2011 brała udział  
aż w 260 zdarzeniach: 85 to pożary;  
165 razy usuwano miejscowe zagroże-
nia, jak zdarzenia drogowe, podtopie-
nia, wichury itp.; odnotowano również 
10 alarmów fałszywych, głównie z mo-
nitoringu z zakładów na terenie strefy 
przemysłowej. 

W samym Niepołomicach było aż 215 
interwencji. Strażacy samodzielnie 
brali udział w 184 wyjazdach.  

„Z roku na rok rośnie liczba groźnych 
zdarzeń, z jakimi strażacy muszą się zmagać, 
zwiększyła się ilość wyjazdów do tzw. miejsco-
wych zagrożeń, czyli głównie wypadków dro-
gowych i innych zdarzeń, w których niezbędna 
jest pomoc strażaków” – komentuje prezes OSP 
Stanisław Dąbroś.

W 2011 roku doszło do kilku bardzo groź-
nych zdarzeń w których brała udział nasza jed-
nostka, a była to między innymi katastrofa sa-

molotu Cessna w Krakowie na ulicy Podstawie, 
gdzie samolot spadł na budynek mieszkalny 
i stanął w płomieniach. W katastrofie zginęło 
troje dzieci oraz pilot samolotu. Aż jedenaście 
osób strażacy musieli ewakuować z płonącego 
budynku. 

Do groźnych zdarzeń doszło również 
w Niepołomicach, gdzie strażacy zabezpiecza-
li wyciek amoniaku w jednym z zakładów na 
terenie strefy przemysłowej w wyniku którego 
ewakuowano ponad 50 osób, a 7 zostało  pod-
trutych. 

W samych Niepołomicach doszło również 
do kilku poważnych wypadków na drodze K-75 
oraz na drodze wojewódzkiej w kierunku Woli 
Batorskiej. Strażacy również brali udział w kil-
kunastu zdarzeniach drogowych na autostra-
dzie A-4 na odcinku Kraków – Szarów. 

Nie możemy również pominąć zdarzeń  
w Kłaju oraz w Szarowie, gdzie strażacy również 
byli wzywani wielokrotnie aby pomagać ofia-
rom wypadków drogowych. 

W 2011 roku strażacy również brali udział 
w szkoleniach oraz ćwiczeniach zorganizowa-
nych w obiektach oraz we własnym zakresie, 
między innymi z ratownictwa technicznego, 
pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych 
oraz z działań z ratownictwa medycznego 
z użyciem półautomatycznego defibrylatora 
AED. 

Druhowie również aktywnie brali udział 
w zawodach sportowych, między innymi pod-
czas trzeciej edycji barbórkowego turnieju 
strażaków i ratowników Kopalnia Soli Wielicz-
ka 2011, zawodach wojewódzkich w sporcie 
pożarniczym „Tarnów 2011”, zawodach stra-
żackich Strong Man oraz zawodach strzelec-
kich w Podłężu  

Sprostowanie
W poprzednim numerze Gazety Niepołomickiej 
ukazał się błędny podpis. Prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niepołomicach jest Pan Stani-
sław Dąbroś. Za pomyłkę i niejasności przepra-
szamy.

W Niepołomicach było aż 215 interwencji. 
Strażacy samodzielnie brali udział w 184 
wyjazdach.

Najczęstsze wyjazdy druhów

Wszystkie wyjazdy nie byłyby możliwe bez 
bezinteresownej pracy strażaków ochot-
ników. Najczęściej  do zdarzeń wyjeżdżali 
druhowie:
•		 Dziadkowiec	Grzegorz	232	wyjazdy	 

(na 260 w roku), 
•		 Zielonka	Krzysztof	221,	
•		 Więcław	Przemysław	172,	
•		 Dąbroś	Stanisław	170,	
•		 Dąbroś	Paweł	151,	
•		 Drabik	Mateusz	147,	
•		 Klima	Dariusz	140,	
•		 Wnęk	Grzegorz	128,	
•		 Batko	Jakub	116,	
•		 Maj	Szymon	109.	
Łącznie aż pięćdziesięciu strażaków brało 
udział we wszystkich zdarzeniach w jakich 
interweniował nasza jednostka OSP. 
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Dzień Babci i Dziadka w Zakrzowie

Dzień Babci i Dziadka w Zagórzu

Stanisława Zielińska
kierownik DK w Zakrzowie

21 stycznia, w Domu Kultury w Za-
krzowie uroczyście świętowano Dzień 
Babci i Dziadka. Impreza rozpoczęła się 
recytacjami wierszy, składaniem życzeń 
i wręczeniem kwiatów wykonanych na 
zajęciach. Nie zabrakło odśpiewanych 
przez dzieci życzeń „Stu Lat”.

Tradycyjnie już Dzień Babci i Dziadka 
połączony jest z prezentacją i wystawą 
prac dzieci i młodzieży wykonanych 

podczas warsztatów plastycznych i rękodzieła 
ludowego. Przybyli dziadkowie mieli możli-
wość obejrzenia prezentacji wszystkich grup 
tanecznych. 

Zaprezentowały się maluszki uczęszczają-
ce na rytmikę, motylki z klasy O i I z pom-
ponami, formacja marszowo-taneczna dziew-
cząt z klas II, III i IV klasy oraz mażoretki od 

V klasy do gimnazjum.
W tym dniu sala gimnastyczna w Zakrzo-

wie szczelnie się wypełniła publicznością, 
bo dzień wyjątkowy i pora taka, że również 
rodzice mają więcej czasu, aby przyjrzeć się 
osiągnięciom swoich pociech. Mają okazję 
przekonać się, że czas spędzony w Domu Kul-
tury nie jest czasem straconym.

Wszystkim babciom i dziadkom jesz-
cze raz składamy życzenia stu lat w zdrowiu, 
w spokoju i w radości  

Barbara Wdaniec
kierownik Domu Kultury w Zagórzu

Z czym kojarzy się 21 stycznia? Jeśli 
ktoś z nas jest lub był kiedyś wnukiem, 
to na pewno nie będzie miał problemu 
z odpowiedzią na to pytanie. 21 i 22 
stycznia to święto naszych dziadków. 

Właśnie tego dnia do Domu Kultu-
ry w Zagórzu zaproszeni zostali 
dziadkowie. Zaproszenie przyjęło 

wielu mieszkańców Zagórza i okolic. 
W specjalnie przygotowanym programie 

jako pierwsza wystąpiła grupa starsza Ze-
społu Pieśni i Tańca Zagórzanie, prezentując 
melodie i tańce krakowiaków wschodnich.  
Po nich dzieci deklamowały wiersze, złożyły 
życzenia oraz zaśpiewały. Fot. Anna Szostak
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opieczni z Domów Środowiskowych 
z Niepołomic i Gruszek oraz mieszkań-
cy Słomirogu. W zabawie uczestniczyło 
około 100 osób. 
Cały czas wszystkim uczestnikom do-
pisywały świetne humory, w radosnej 
atmosferze tańczyli i przez kilka godzin. 
Były też wspólne zabawy i śpiew. Dla 
pokrzepienia sił dla wszystkich przygo-
towany został ciepły poczęstunek, ciasta 
i napoje. Do tańca tradycyjnie przygry-
wał Grzegorz Przebinda z Zakrzowca, 
a organizatorzy wcielili się w rolę ani-
matorów zabaw i konkursów.
Organizatorzy dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie 
i realizację imprezy. Szczególnie burmi-
strzowi Romanowi Ptakowi, sekretarz 
Gminy Teresie Kuźmie oraz prezesowi  
Gminnej Spółdzielni Markowi Ciasto- 
niowi za osobiste zaangażowanie i wspar- 
cie tego spotkania.

Karnawałowo w Słomirogu
Katarzyna Mydłowiecka
kierownik DK w Słomirogu

4 lutego ponad 30 dzieci przybyło do 
Domu Kultury w Słomirogu na zabawę 
karnawałową przygotowaną specjalnie 
z myślą o najmłodszych.
Tym razem to oni popisywali się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi, poczu-
ciem rytmu i pięknymi dziecięcymi gło-
sami.  Pojedynczo, w parach i większych 
grupkach poruszały się i wirowały, przy 
utworach przygotowanych specjalnie 
dla nich.  Były konkursy i liczne zabawy 
pod opieką animatorek. W trakcie zaba-
wy dzieci zostały zaproszone na słodki 
poczęstunek. 
Dom Kultury i Rada Sołecka, organi-
zatorzy zabawy serdecznie dziękują 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie i realizację imprezy.

Prezentacje w Zabierzowie 
Bocheńskim
Maria Strzelec
kierownik DK w Zabierzowie Bocheńskim

9 lutego w Domu Kultury w Zabierzo-
wie Bocheńskim gościli uczestnicy zajęć 
artystycznych oraz zaproszeni rodzi-
ce, rodzeństwo, koledzy i mieszkańcy. 
Wszystko to za sprawą prezentacji do-
robku artystycznego. 
Przed publicznością prezentowały się 
dzieci, młodzież i dorośli. Najobszer-

Dziadkowie mogli też być dumni oglądając 
dziecięcą grupę Zespołu Mali Zagórzanie. 

W dalszej części prezentacji ponownie wy-
stąpiła grupa starsza Zespołu, tym razem w pro-
gramie tańca rzeszowskiego. Na zakończenie 
gościnnie wystąpiła Grupa Śpiewacza Wrzos 
z Niepołomic, prezentując wiązankę mało zna-
nych kolęd i pastorałek. Pozwoliło to nam jesz-

cze raz wczuć się w świąteczny nastrój. W ten 
dzień goście mogli również oglądać wystawę 
prac plastycznych wykonanych przez dzieci 
podczas zajęć w placówce. 

Wszystkim babciom i dziadkom składamy 
raz jeszcze serdeczne życzenia dużo zdrowia 
i radości na dalsze lata  

Dzień Seniora

Izabela Korbut
polonista, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Zabierzowie Bocheńskim

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zespołu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim 10 
lutego odbyło się Święto Seniorów. 

Przy współpracy z nauczycielkami eduka-
cji wczesnoszkolnej przygotowano im-
prezę środowiskową w Szkole Podstawo-

wej im. Stefana Żeromskiego. Oprócz dziadków 
na uroczystość zostali zaproszeni pensjonariu-
sze Domu Seniora „Zapiecek” w Zabierzowie 
Bocheńskim. 

Jako pierwsi na scenę wkroczyli pierwszo-
klasiści recytując wiersze,  pokazali babcie jako 
wspaniałe kucharki, piękne królewny, dobre 
wróżki, które spełniają zachcianki wnuków – to 
oczywiście niektóre zalety babć, a było ich na-
prawdę wiele. Nie zapomnieli podkreślić wy-
jątkowej roli dziadka w ich życiu. Dziadkowie 
otrzymali pochwały i podziękowania za pomoc 
w urzeczywistnianiu marzeń wnucząt, za oka-
zywanie cierpliwości, ciepła.

Potem wystąpili drugoklasiści ukazując 
współczesny obraz babć i dziadków. Za pomocą 
odpowiednich wierszy przekonali wszystkich, 
że mają super-babcie i dziadków, takich jak Ja-
mes Bond, i nie wyobrażają sobie bez nich życia.   

Jako ostatni wystąpili trzecioklasiści, którzy 
przenieśli wszystkich w baśniowy świat Czer-
wonego Kapturka. Dzielna babcia stawiła czoło 
wilkowi i dowiodła swojej siły i odwagi. Później 
trzecioklasistki w rytm muzyki zaprezentowały 
ciekawy układ taneczny.

Na koniec goście zostali zaproszeni na słod-
ki poczęstunek przygotowany przez rodziców  

Jasełka w Podgrabiu

Irena Karcz
dyrektor SP w Niepołomicach-Podgrabiu

22 stycznia, w Remizie OSP w Niepoło-
micach-Podgrabiu, dzięki gościnności 
prezesa Stanisława Rogowskiego, odbyło 
się, jak co roku, uroczyste spotkanie jaseł-
kowe połączone z dniem babci i dziadka. 

Uczniowie „Trójki” pokazali zebranym 
„Jasełka”, przygotowane pod kierun-
kiem Bożeny Kaczmarskiej. Występ 

dzieci oglądali przedstawiciele władz lokalnych: 
burmistrz Roman Ptak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ciastoń i radny gminy Nie-
połomice Tadeusz Kącki. Na widowni siedzieli 
również bardzo licznie zgromadzeni rodzice, 
dziadkowie, mieszkańcy Podgrabia i Pasternika 
oraz dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego. 

Dzięki zaangażowaniu rodziców uczniowie 
wystąpili w kolorowych strojach, przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję. Po jasełkach dzieci 
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FAKTy

niejsze były popisy taneczne czterech 
grup wiekowych formacji marszowo-
-tanecznej Mażoretek. Grupa śpiewa-
cza Zabierzanie prezentowała wiązankę 
piosenek.
Uczestnicy zajęć plastycznych zaprosili 
gości do oglądania specjalnie przygoto-
wanej prezentacji swoich prac, zdobią-
cych ściany placówki. Dla wszystkich 
uczestników spotkania przygotowana 
została specjalna niespodzianka arty-
styczna. Każdy mógł samodzielnie spró-
bować malowania piaskiem i tym sa-
mym sprawdzić swój talent.

wierszem, piosenką i drobnymi upominkami 
złożyły życzenia i podziękowały swoim bab-
ciom i dziadkom za ogromną miłość i serce, 
które seniorzy rodów na co dzień okazują swo-
im wnukom. Była okazja do wzruszeń, uścisków 
i serdeczności.

Po części artystycznej przyszedł czas na 
wspólne dzielenie się opłatkiem. Na koniec 
Rada Rodziców, która jak co roku niezwykle ak-
tywnie włączyła się w przygotowanie spotkania, 

zaprosiła wszystkich zebranych na słodki po-
częstunek. Dalszą część wieczoru dzieci spędzi-
ły na wesołej zabawie przy dźwiękach muzyki. 
Nie brakowało też różnych zabaw przygotowa-
nych przez nauczycieli. 

Nasze wspólne spotkanie, pełne życzliwości 
i serdeczności, stało się okazją do wyrażenia tego, 
że stanowimy jedną społeczność, że wzajemnie 
się uzupełniamy. Tym bardziej cieszy, że uroczy-
stość odbyła się przy wypełnionej po brzegi sali  

odbieranie śmieci nie segregowanych, tańsze – 
segregowanych), a także szczegółowy sposób 
świadczenia usług na rzecz właścicieli nieru-
chomości w zakresie odbierania i zagospodaro-
wywania odpadów. 

Gminy uzyskały także prawo kontroli wła-
ścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorstwa 
odbierające odpady komunalne. Gminy – samo-
dzielnie, bądź wspólnie z innymi gminami – mu-
szą zbudować, utrzymywać i eksploatować insta-
lacje do przetwarzania odpadów komunalnych. 

To również gminy w terminach ustalonych 
ustawowo będą musiały zadbać o ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji. 

Na razie bez zmian
Obecnie, w naszej gminie nie ma żadnych 

zmian w kwestii wywozu odpadów, wszystko 
przez to, że ustawa obejmuje wdrażanie zmian 

specjalnym harmonogramem. 
I tak, najpierw Sejmik Województwa Ma-

łopolskiego musi (do 1 lipca 2012) uchwalić 
zmianę aktualizacji wojewódzkiej gospodarki 
odpadami. Po jej ogłoszeniu (nie później niż do 
stycznia 2013) gmina musi uchwalić nowy re-
gulamin utrzymania czystości i porządku. 

Ostateczne przejęcie gospodarki odpadami 
ma nastąpić nie później niż do 1 lipca 2013 roku. 
Po zakończeniu prac legislacyjnych każdy odbior-
ca będzie musiał rozwiązać indywidualną umowę 
z przedsiębiorstwem odbierającym odpady i prze-
kazać swoją deklarację do gminy. To na jej podsta-
wie naliczane będą konkretne opłaty.

W miarę postępu prac będziemy państwa 
informować o zachodzących zmianach na na-
szej stronie internetowej, w Gazecie Niepoło-
mickiej, a w razie znacznych zmian informacja 
przekazana zostanie także do wszystkich sołty-
sów i przewodniczących osiedli naszej gminy  

Urodzenia – 19
Małżeństwa – 4
Migracje – 45
Wymeldowania z pobytu stałego – 13
Zgony – 27

Ilość osób zameldowanych na pobyt 
stały ogółem – 24 033, w tym:
miasto –  9803
gmina – 14 230

Przygotowała: Michalina Klag

Statystyka – 
styczeń 2012

dokończenie ze str 2

Podziękowanie

Klub Honorowych Dawców Krwi w Niepołomicach 
dziękuje Panu Burmistrzowi za przekazanie 50 róż 
oraz Państwu Bogusławie i Edmundowi Pieprzycom za  
przekazanie 50 sztuk drożdżówek dla oddających krew 
w dniu 8 lutego 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II.

W zbiórce wzięli udział głównie uczniowie Zespo- 
łu Szkół. Oddali 18,750 ml krwi. 

Wiceprezes
Aleksander Mróz
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Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego
Współpraca:
Aleksandra Gaudyn

„Jak klejnot drogi, 
twoje ciało / w coraz-to inną 
wprawiam ramę…” – 
pisał Jacek Malczewski. 
Kobiety od wieków były 
obiektem westchnień i uwiel-
bienia artystów, przemienia-
ły rzemieślników w twórców, 
wielkich kreatorów, dopro-
wadzały do rozkwitu sztuki 
samym swoim istnieniem, 
samą swoją obecnością. 

Jacek Malczewski (1854-1929),  
uczeń Jana Matejki, studiując  
w krakowskiej Szkole Sztuk 

Pięknych oraz w pracowniach 
francuskich mistrzów opano- 
wał w stopniu doskonałym war- 
sztat rysunku. 

Kiedy poprzez lata na tę 
umiejętność i niezaprzeczalny 
talent nałożyło się życiowe do-
świadczenie, widoki zapamiętane 
z nie tylko krajowych podróży 
oraz niezwykłe przeżycia miło-
sne, powstały liczne dzieła osią-
gające dziś na międzynarodo-
wym rynku sztuki zawrotne ceny. 

Początek jego karierze arty-
stycznej dał cykl płócien zwią-
zanych z martyrologią Polaków, 
przedstawiających los zesłanych 
na katorgę powstańców stycz-
niowych z 1863 roku („Wigilia 
na Syberii”, „Melancholia”, „Sy-
birak”), którego prologiem była 
„Śmierć Ellenai”.

Dzieła te oraz powstałe jesz-
cze z końcem dziewiętnastego 
wieku alegoryczne „Błędne koło” 
przyniosły Malczewskiemu dużą 
popularność, zwłaszcza wśród 
krakowskiej bohemy, której był 

typowym przedstawicielem.
Pojawiał się w mieście w czar-

nej hiszpańskiej pelerynie z czer-
woną podszewką i kapturem. Nie-
mal codziennie bywał w Klubie 
przy ul. Wolskiej (obecnie ul. Pił-
sudskiego), był bohaterem słynnej 
szopki Zielonego Balonika, wysta-
wianej w Jamie Michalika.

To upodobanie do oryginal-
nych strojów znajdowało od- 
zwierciedlenie w jego licznych 
„Autoportretach”, na których 
przedstawiał siebie w dziwacz-
nych nakryciach głowy, a to w tur-
banie, a to w czepku piekarskim, 
jakuckiej czapce czy kapeluszach 
przeróżnego kroju i modelu.

Malczewski był jednak czło-
wiekiem pełnym sprzeczności. 
Niepokorny, trudnym w kontak-

tach, młodopolski artysta, a jed-
nocześnie mąż i ojciec, udręczony 
odpowiedzialnością za materialny 
byt rodziny. Kiedy indziej bywał 
nienagannie ubranym, pełnym 
uroku dżentelmenem, posiadają-
cym „salonowe” umiejętności, gry 
w bilard i w wista, deklamował 
poezję, ciesząc się mirem wśród 
arystokracji. 

I nagle ten nieco znużony 
kłopotami dnia codziennego ar-
tysta, pozostający w przeczuciu, 
że potrzebuje czegoś, „co by go 
poderwało z ziemi” i dało nowy 
impuls jego twórczości, w późnej 
już dojrzałości spotkał intrygują-
cą, o niepokojącej urodzie, pełną 
erotycznego czaru kobietę, o 23 
lata młodszą od niego, Marię Ba-
lową z dom Brunicką. 

Wzajemna fascynacja, powią-
zana z silną namiętnością przero-
dziła się w szaloną miłość, pełną 
uniesień i udręki, „wniebowzięcia 
i piekło wzięcia”, jak piszą krytycy. 
Malczewski spędzał coraz więcej 
czasu w Tuligłowach, majątku Ba-
lowej, goszczony przez jej męża, 
uczył rysunku jej dzieci, szkicując 
nieustannie wizerunki ukochanej.

Odtąd niemal na każdym 
jego obrazie była obecna ta nie-
zwykła modelka, Muza artysty, 
piękna, niepokojąca i tajemni-
cza. Potężna w swej wręcz „roz-
buchanej” zmysłowości, naga, 
ze skrzydłami w „Wizji”, pełna 
erotycznego czaru w „Wiośnie” 
i „Przebudzeniu Wiosny”, intry-
gująca w obrazie „List”. 

W jego twórczości pojawiły 

KulTurA

Maria Balowa – Muza Malczewskiego

„Jesienią” („Pasterka”), 1890, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Wzajemna fascynacja, powiązana z silną namiętnością przerodziła się w szaloną miłość, pełną  
uniesień i udręki, „wniebowzięcia i piekło wzięcia”, jak piszą krytycy. Malczewski spędzał coraz  
więcej czasu w Tuligłowach, majątku Balowej, goszczony przez jej męża, uczył rysunku jej dzieci, 
szkicując nieustannie wizerunki ukochanej.



Marzec 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

8    

KulTurA

się dziwne, mitologiczne stwory: 
fauny, chimery, meduzy, harpie, 
kreując zupełnie nową rzeczywi-
stość sztuki Malczewskiego.

Chimery o twarzy Marii Ba-
lowej łaszą się do pastuszków, 
kuszą wyrafinowanym czarem, 
bywają podstępne i drapieżne lub 
cierpiące (tryptyk „Sztuka” , „In-
termezzo”). 

W „Zatrutej studni” z 1905 r.  
Balowa namalowana została jako 
fantastyczny stwór pół-kobie-
ta, pół-tygrysica – z dziwnym 
uśmiechem, zarazem tajemni-
czym i drwiącym.

Postać ukochanej jest u Mal-
czewskiego wszystkim, uosabia 
Ojczyznę („Polonia”), władczą 

„Nike Legionów”, uskrzydlone 
anioły, życie i śmierć, która jawi 
się w postaci pięknej kobiety 
z kosą („Śmierć”), z hipnotycz-
nym gestem kładąca dłonie na 
oczy ukochanego mężczyzny czy 
strudzonego wędrowcy („Thana-
tos”, „Ukojenie”).

Innym wątkiem w twórczo-
ści Malczewskiego, chociaż nie 
bez wpływu Marii Balowej były 
pejzaże. Bowiem rozmiłowanie 
w słońcu, w barwie, w krajobra-
zie przypadło na ten okres w ży-
ciu malarza.

Głośnym skandalem stał się 
wspólny wyjazd kochanków do 
Włoch.  Z początkiem XX wieku 
trzeba było  dużej odwagi  wobec 

otoczenia, by zdecydować się na 
taki krok. Ale na nic konwenanse 
obyczajowe, gdy w grę wchodziło 
tak silne uczucie.

Niewątpliwie sztuka Malczew-
skiego znalazła nowy wyraz, prze-
kształciła się i wzbogaciła od mo-
mentu poznania Marii. Najlepsze 
jego prace powstały w latach mi-
łosnego wzajemnego zauroczenia 
(cykl „Zatruta studnia”) i później, 
już po zakończonym po niemal 20 

latach romansie. 
Jest pewne, że bez Marii Ba-

lowej, bez tego napięcia i niepo-
koju, cierpienia i fascynacji nie 
byłoby Malczewskiego, jakiego 
znamy dzisiaj.

„…Więc może najgłębszy 
instynkt twórczy pchnął go ku 
temu uczuciu ?”, bardziej stwier-
dza niż zapytuje Adam Heydel 
– krewny Malczewskiego i autor 
pierwszej monografii o artyście  

Zaproszenie

W galerii „Sukiennice 2” prezentowane są cztery obrazy Jacka 
Malczewskiego, ukazujące różne nurty jego twórczości.

Zapraszamy codziennie od 10.00 do 17.00.

Puchalski – dwie wystawy

Marzena Wilczyńska 
Konrad Knapik
Muzeum Niepołomickie

„Największą miłością moje-
go życia zawsze były ptaki. 
Ptaki wiosną. Pociągały 
mnie swoją lekkością, barw-
nością, tajemnicami życia. 
A najsilniej chyba ptaki 
wodne” – pisał Włodzimierz 
Puchalski.

Ptaki są bohaterami wielu  
filmów Puchalskiego i dzie- 
siątek tysięcy odbitek, fo-

togramów, negatywów.  Ich uję-
cia portretowe czy reportażowe 
są przykładem sposobu rozumie-
nia, podejścia do przyrody i jej 
obserwacji, do fotografii w ogóle 
ich autora. 

Ptasi temat towarzyszył mu 
przez całe życie, a tytuły niektó-
rych filmów najlepiej wyrażają 
jego pojmowanie ptasiego świata: 
Ptasia wyspa, Skrzydlaci rycerze,  

Instynkt macierzyński ptaków, 
Wyspa piór i puchu, Ptasie rodzi-
ny, Ptaki dziwaki. 

 U progu nie kontynuowa-
nej później kariery naukowej 
Puchalskiego miał miejsce pe-
wien eksperyment badawczy.
Otóż pełniąc funkcję asysten-
ta profesora Kazimierza Wo- 

dzickiego, znanego zoologa i or- 
nitologa, w Katedrze Anatomii  
i Fizjologii Zwierząt Szkoły Głó- 
wnej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, wraz z profesorem 
prowadził badania nad zdolno-
ścią orientacji i szybkością lotu 
bocianów białych w małej, ale 
bardzo ważnej dla ornitologów 

wsi Butyny, położonej na Kre-
sach, niedaleko Lwowa. 

Głównym zadaniem Puchal-
skiego było dokumentowanie na 
16. milimetrowej taśmie filmo-
wej awifauny zamieszkującej ten 
obszar geograficzny. Znajdowało 
się tam wówczas ponad 100 bo-
cianich gniazd. Dorosłe osobni-
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ki znakowano i wywożono poza 
Butyny na różne dystanse, mię-
dzy innymi do Warszawy i Buka-
resztu. 

Wyniki eksperymentu zo-
stały opublikowane w czasopi-
śmie wydawanym od 1933 roku 
w Polsce przez Muzeum i Instytut 
Zoologii Polskiej Akademii Nauk  

pod pierwotnym tytułem „Acta 
Ornithologica Musei Zoologici 
Polonici” (od 1953 roku uka-
zującym się pod tytułem „Acta 
Ornithologica) w tomie 2 nume-
rze 13 na stronach 239-258. Nie-
wielka ilość nakładu czasopisma 
w większości uległa zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej. Pół-
rocznik wydany został w języku 
niemieckim ze streszczeniem 
w języku polskim. 

Była to zapewne jedyna pu-
blikacja typowo naukowa, której 

współautorem był Włodzimierz 
Puchalski. 

Ten rzadko wspominany 
epizod z jego życia stał się zaczy- 
nem tegorocznej wystawy, orga-
nizowanej przez Muzeum Nie-
połomickie w Dworze Czeczów 
w Krakowie-Bieżanowie, w rocz-
nicę urodzin Puchalskiego. 

Stało się już tradycją, że każ-
dego roku, w marcu spotykają się 
przyjaciele „Włodka” i miłośnicy 
fotografii przyrodniczej w Dwo-
rze Czeczów, który rodzinnie jest 
związany z Puchalskim. Wspomi-
nają, dyskutują i podziwiają zgro-
madzone na wystawie albumy, 
pamiątki i oczywiście fotografie.

Z kolei na zamku zorganizo-
wana została wystawa „Puchalski 
na walizkach”, przedstawiająca 
rezultaty jego wypraw dalekich 
i bliskich  

Zaproszenie

Wystawy:
•		 „Ale	 najważniejsze	 są	 ptaki”,	 Dwór	 Czeczów	 w	 Bieżanowie,	

czynna do końca kwietnia
•		 „Puchalski	na	walizkach”,	Zamek	Królewski	w	Niepołomicach,	

czynna do połowy maja

KulTurA

Stało się już tradycją, że każdego roku, w marcu spotykają się 
przyjaciele „Włodka” i miłośnicy fotografii przyrodniczej w Dwo-
rze Czeczów, który rodzinnie jest związany z Puchalskim. Wspo- 
minają, dyskutują i podziwiają zgromadzone na wystawie  
albumy, pamiątki i oczywiście fotografie.
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Marcin Urban: Co zmieniło się 
u Pani przez minione pięć lat?
Basia Stępniak-Wilk: Można 
powiedzieć, że niewiele – nadal 
piszę, komponuję i śpiewam. 
Przybyło jednak wydanych płyt. 
Po płycie „Słodka chwila zmian”, 
o której rozmawialiśmy pięć lat 
temu, ukazały się jeszcze kolejne: 
„Obce kraje”, reedycja „O obro-
tach” i „Wieczór NiePerwersyj-
ny”. Zupełnie niedawno pojawił 
się tomik moich wierszy „Tyle 
nieba”, ilustrowany fotografiami 
Zbyszka Pajewskiego. Wiosną 
ukaże się kolejna płyta – „Przy-
widzenia”. Piąty rok prowadzę 
też audycję w Radiu Kraków – 
to piękny, fascynujący przywilej 
i obowiązek.

Czy młodzi ludzie marzący o ka-

rierze wokalnej i rozpoczynający 
ją obecnie mają łatwiej, czy trud-
niej, niż kilka lat temu?
Podejrzewam, że trudniej. Obec-
nie jest co prawda więcej możli-
wości, aby pokazać się i powie-
dzieć coś światu, ale też łatwiej 
zawieruszyć się w tym gąszczu. 
Wygranie konkursu piosenki 
studenckiej, zdobycie nagrody, 
już nie gwarantuje popularności, 
ani nie jest przepustką do zorga-
nizowania trasy koncertowej. 

Co trzeba robić, aby nie poddać 
się zalewającej nas presji pop-
-kultury pochodzącej z komer-
cyjnych mediów?
W sztuce nie ma demokracji i nie 
można założyć, że na przykład 
każdy gatunek muzyki powinien 
mieć tyle samo procent czasu an-

tenowego. Faktem jest jednak, że 
wielbiciele tak zwanej piosenki 
literackiej, poezji śpiewanej i pio-
senki autorskiej nie upominają 
się, nie piszą listów do redakcji, 
nie wydzwaniają do list przebo-
jów. Robią to natomiast miłośni-
cy popu, rocka, dawnych szlagie-
rów itp. 
O nas rzadko się ktoś tak zapa-
miętale upomina, więc trochę ten 
stan naszej obecności w mediach 
wynika z braku deklaracji zain-
teresowanych słuchaczy. Poza 
tym piosenki z mądrym tekstem 
wymagają jednak chwili zatrzy-
mania, skupienia, pomyślenia, 
a współczesny świat nie ma czasu 
na takie przystanki. Co zatem ro-
bić? Robić mimo wszystko swoje 
– dla siebie i dla tych, którym jest 
to do szczęścia potrzebne.

Z czym obecnie kojarzą się Pani 
Niepołomice?
Oczywiście z letnim Festiwalem 
Ballady Europy i głównym orę-
downikiem tej imprezy, śpiewają-
cym autorem Pawłem Orkiszem. 
Niezwykła atmosfera dziedzińca 
Zamku Królewskiego, spotkania 
z nietuzinkowymi wykonawca-
mi i niebagatelną piosenką – to 
jest coś, o czym mówi się w całej 
Polsce. Dla mnie to także okazja 
do przeprowadzania wywiadów, 
prezentowanych później w mojej 
audycji w Radiu Kraków.

Jaką ma Pani receptę na rozwi-
janie lokalnej kultury w takich 
miejscach jak Niepołomice?
Na pewno nie ma jednej recepty. 
Każdy region ma swoją specyfikę 
i różne możliwości. Niepołomice 

wyróżniają się dobrą tradycją, 
sięgającą co najmniej czasów 
królewskich i dlatego świetnie 
sobie radzą. Tak naprawdę wszę-
dzie wiele zależy nie tylko od 
twórców, ale również od odbior-
ców wydarzeń kulturalnych. To 
my tę kulturę tworzymy, także 
aktywnie uczestnicząc w wyda-
rzeniach przygotowanych przez 
innych. Okazji w Niepołomicach 
oraz w pobliskim Krakowie na-
prawdę nie brakuje…  

Okienko z widokiem na Niepołomice...

W sztuce nie ma demokracji
Z Basią Stępniak-Wilk rozmawia Marcin Urban

Po raz pierwszy w historii 
„Okienka z widokiem na 
Niepołomice” rozmawiamy 
ponownie z tą samą osobą ze 
świata kultury. Ponad pięć lat 
temu opowiadała nam o swo-
jej sympatii do Niepołomic 
oraz o swoich planach arty-
stycznych znana poetka, pio-
senkarka i autorka książek dla 
dzieci, Basia Stępniak-Wilk. 
Artystka zajmuje się również 
radiową pracą dziennikarską, 
prowadząc co tydzień w nie-
dzielę o godzinie 13 w Radiu 
Kraków audycję „Muzyczna 
bombonierka”, w której pro-
muje polskich twórców piose-
nek literackich. Jest laureatką 
I nagrody na Studenckim Fe-
stiwalu Piosenki w Krakowie 
w 1995 roku oraz zwyciężczy-
nią wielu innych konkursów 
piosenki i poezji śpiewanej.

Piosenki z mądrym tekstem wymagają jednak chwili zatrzyma-
nia, skupienia, pomyślenia, a współczesny świat nie ma czasu na 
takie przystanki. Co zatem robić? Robić mimo wszystko swoje – 
dla siebie i dla tych, którym jest to do szczęścia potrzebne.

KulTurA
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Decoupage 3D

Renata Siwek
kierownik DK w Woli Batorskiej

Dom Kultury w Woli Batorskiej to tra-
dycyjnie już miejsce warsztatów sztuki 
użytkowej, cieszących się coraz więk-
szym zainteresowaniem kobiet. 7 lutego 
odbyło się kolejne spotkanie w ramach, 
którego uczestniczki doskonaliły pozna-
ną już wcześniej technikę decoupage. 

Tym razem było to decoupage 3D,  
a w jego efekcie powstały trójwymia-
rowe obrazy zbliżone do malarstwa 

olejnego (impasto) przy użyciu technik wzbo-
gacających fakturę ozdabianego przedmiotu. 

Prowadząca warsztaty Natalia Nowacka 
pokazała jak prostą metodą przy użyciu sili-
konu można uzyskać efekt przestrzenności 
nakładanych elementów. Uczestniczki  praco-
wały na różnych materiałach, były drewniane 
deseczki, z których powstały przestrzenne 
obrazy, szklane naczynia na karafki i flakony, 
plastikowe i drewniane pudełka, z których 

wyczarowano ozdobne puzderka na różnego 
rodzaju drobiazgi. Wszystkie prace były bar-
dzo efektowne i oryginalne, a końcowy efekt 
był zaskakujący. 

Kolejny raz nasze warsztaty pokazały, 
że każdy naprawdę niewielkim kosztem jest 
w stanie zrobić własnoręcznie bardzo efek-

towną rzecz, za którą w sklepach trzeba za- 
płacić sporą sumę. 

Wszystkich, którzy lubią ładne i orygi-
nalne przedmioty zapraszamy na kolejne 
warsztaty. Każde spotkanie to przyjemność 
i satysfakcja uczestników z niepowtarzalnych 
cacuszek  

Fot. Renata Siwek

Na szkle 
malowane
Renata Siwek
kierownik DK w Woli Batorskiej

W Domu Kultury w Woli Batorskiej 
odbyły się kolejne warsztaty sztuki 
użytkowej, tym razem swoich sił można 
było spróbować mierząc się z malowa-
niem szkła lub ceramiki. 

Wszyscy uczestnicy warszta-
tów zdecydowali się na malo-
wanie szkła, tak więc cerami-

ka została odłożona na później. Malowano  
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wazony, szklane karafki, a nawet abażur  
lampy sufitowej.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wzory ikon i polskich Madonn. Ponieważ 
po nałożeniu farby konturowej trzeba chwi-
lę odczekać aż do jej wyschnięcia, aby móc 
wypełniać kontury kolejnymi kolorowymi 
już farbami, praca uczestników znacznie się 
wydłużyła. 

Jak wiadomo każda Madonna  bogata 
jest w złocenia, których nałożenie wymaga 
bardzo dokładnego wyschnięcia farb, dlatego 

nasze prace zostały odłożone na czas utwar-
dzenia podłoża. Na nałożenie złoceń uczest-
niczki warsztatów umówiły się na specjalne 
spotkanie, co pozwoli na dokończenie prac  
po ich dokładnym wyschnięciu. 

Wszyscy w skupieniu i z wielką dokład-
nością pracowali nad swoimi dziełami, war-
to było poświęcić czas na zapoznanie się z tą 
techniką, ponieważ powstałe podczas warsz-
tatów obrazy mogą z powodzeniem konkuro-
wać z dziełami niejednego profesjonalisty. 

Stałe uczestniczki naszych warsztatów 

z biegiem czasu nabierają coraz większej 
wprawy manualnej oraz  poczucia estetyki, co 
pozwala na wykonywanie coraz ciekawszych 
przedmiotów użytkowych. 

Wszystkich chętnych zapraszamy ser-
decznie do włączenia się w pracę grupy ar-
tystycznej, w której można spełnić i rozwi-
nąć swoje twórcze i artystyczne uzdolnienia. 
Wiele osób nie podejrzewa nawet, że posia-
dają talenty, które można odkryć w sobie, 
jednocześnie świetnie się bawiąc i spędzając 
mile czas  

Jak karnawał to maska
Urszula Turecka
kierownik DK w Suchorabie

Czas karnawału, to czas zabawy i rado-
ści. To okres balów, maskarad i pocho-
dów. Sam termin, jak informują liczne 
źródła wywodzi się z kultów płodności. 
Przekonanie ludzi o zależności, jaka 
występuje między wysokością skoków, 
a tym jak będzie rodziło zboże spra-
wiło, że między innymi to z tańcami 
wiążemy te swawolne chwile roku. 

Słysząc o karnawale z pewnością wielu 
z nas ma przed oczyma barwny, roztań-
czony, niezwykle widowiskowy pochód,  

w Rio de Janeiro, w Wenecji, czy też w Lon-
dynie. Wiemy, że przyciągają one ogromne 
rzesze turystów. 

Atrakcją i już jednym ze zwyczajów stał 
się Lot Anioła w Wenecji. Mogliśmy podzi-
wiać  w tej roli, np.: słynną włoską pływaczkę 
Federicę Pellegrini, bądź też amerykańskie-
go repera Coolio.

Bale karnawałowe od wieków cieszyły 
się dużą popularnością także w Polsce. Były 
okazją do często wykwintnych spotkań to-
warzyskich i rodzinnych, dawały możliwość 
popisów tanecznych, stanowiły świetną roz-
rywkę i wytchnienie na czas zimowy. Często 

obowiązywały specjalne stroje i maski.  
Dlatego też w tym okresie wykonanie 

maski jest świetnym pomysłem na zagospo-
darowanie wolnego czasu, może także pomóc 
w przygotowaniu odpowiedniego stroju. Przy 
użyciu rekwizytów i materiałów, które z pew-
nością odnajdziemy w domowej szafie, moż-
na wyczarować artystyczny dodatek do wie-
czorowej kreacji. 

Przygotowanie masek to świetna zabawa, 
nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, któ-
rzy być może wybierają się na bal maskowy 
i chcą ukryć twarze za oryginalnym arcy-
dziełem, zrobionym samodzielnie. Maski te  

mogą więc stanowić znakomitą pamiątkę po 
wyjątkowej imprezie.

Zainspirowani karnawałem w Wenecji, 
uczestnicy zajęć  Klubu Kultury w Suchora-
bie, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia 
Natalii Nowackiej, wykonali takie właśnie 
niepowtarzalne maski karnawałowe. 

Technika trójwymiarowego kolażu, którą się 
posługiwali sprawiła, że pomysłów i możliwości 
było wiele, a efekty zachwycające. Zajęcia oka-
zały się ciekawe i wzbudziły wiele pozytywnych 
wrażeń, co nietrudno było dostrzec w szczęśli-
wych i rozemocjonowanych twarzach dzieci, 
wykonujących swoje małe dzieła sztuki  

Bale karnawałowe od wieków cieszyły się dużą popularnością także w Polsce. Były oka-
zją do często wykwintnych spotkań towarzyskich i rodzinnych, dawały możliwość po-
pisów tanecznych, stanowiły świetną rozrywkę i wytchnienie na czas zimowy. Często 
obowiązywały specjalne stroje i maski.

Przygotowanie masek to świetna zabawa, 
nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, 
którzy być może wybierają się na bal ma-
skowy i chcą ukryć twarze za oryginalnym 
arcydziełem, zrobionym samodzielnie. 
Maski te  mogą więc stanowić znakomitą 
pamiątkę po wyjątkowej imprezie.
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Klasztor jest domem ciszy

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

To jest łatwe do uzasad-
nienia. Przychodzimy do 
klasztoru, aby służyć Bogu, 
ale Bóg jest przecież niewi-
dzialny; także niesłyszalny, 
w ogóle zmysłami ludzkimi 
nie do uchwycenia. 

Jeśli więc świat zewnętrzny 
wciąż nas przez nasze zmy-
sły bombarduje wrażeniami, 

które z konieczności przyciąga-
ją naszą uwagę, to bardzo łatwo 
zająć się wszystkim innym, tylko 
nie Niewidzialnym. Dlatego sta-
ramy się ograniczać te zmysłowe 
rozproszenia; a spośród wszyst-
kich zmysłów słuch jest tym, któ-
ry kontrolować najtrudniej, bo 
nie da się wyłączyć ucha, tak jak 
można zamknąć oczy. 

Jeżeli klasztor położony jest 
w dużym mieście lub w pobliżu 
autostrady, to nieustanny szum 
ruchu drogowego staje się dużym 
umartwieniem. W takich wypad-
kach człowiek tym bardziej sobie 
ceni stare, grube mury, budowa-
ne w czasach, gdy jeszcze nie zna-
no żelbetonu i trzeba było opie-
rać konstrukcję na odpowiednio 
szerokich filarach. Takie mury 
zatrzymują przynajmniej część 
zewnętrznego hałasu.

Pozostaje kwestia dźwięków 
wewnątrz domu. Są ludzie, któ-
rzy czują się niespokojnie, jeżeli 
nic nie słyszą, i przynajmniej ra-
dio musi im bzyczeć nad uchem, 
żeby nie tracili humoru. Inaczej 
jest w klasztorze: zakonnica nie 
może bać się ciszy. Przeciwnie, 
jest z nią zżyta i do niej przyzwy-
czajona, a jeżeli musi ją chwilowo 
opuścić, to wraca do niej z rado-
ścią. A wobec tego musi dbać o jej 
zachowanie w domu, żeby miała 
do czego wrócić. Otóż to właśnie 
wymaga pewnego wysiłku.

Wychodzę z celi na kory-
tarz. Moja cela leży mniej więcej 
w połowie długości tego koryta-
rza, mającego po każdej stronie 
aż czternaście takich cel; sam 
korytarz jest szeroki niemal jak 
nawa kościelna, bo budowano go 
w czasach, kiedy metrażem nikt 
się nie przejmował. Nad głową 
mam łuki sklepienia krzyżowego. 

Idąc w prawo, dochodzę do  
skrzyżowania mojego, czyli za-
chodniego korytarza z południo-
wym, i tam znajduję schody pro-
wadzące w dół, na parter. Jestem 
więc w narożniku południowo-
-zachodnim, na piętrze; otóż je- 
żeli w narożniku północno-
-wschodnim, na parterze, przy 
furcie, ktoś się odezwie normal-
nym głosem, ja to słyszę, znaj-
dując się dokładnie po przeciw-
nej stronie ogromnego gmachu. 
Oczywiście nie rozróżniam słów; 
echo potłukło je na drobne ka-
wałki, obijając je o wszystkie po 
drodze kanty sklepienia, gzymsy, 
stopnie, narożniki odrzwi… Ale 
głos dochodzi. 

Ten dom ma zupełnie nie-
samowitą akustykę, słyszalności 
mogłaby mu pozazdrościć niejed-

na sala koncertowa; to samo zresz-
tą można powiedzieć o naszym 
miejscu modlitwy czyli chórze. 
Pewnej dbałości, pewnego wysił-
ku potrzeba więc, żeby zachować 
w nim te dźwięki, które służą 
celowi zakonnego życia, a więc 
modlitwie i czynnej dobroci we 
wspólnocie; a wykluczyć te, które 
są po prostu hałasem. Jeżeli ktoś 
w domu puścił w ruch elektroluks, 

to uważam, że ten dźwięk, chociaż 
nie najmilszy, należy zaliczyć do 
tej pierwszej klasy: sprzątanie słu-
ży niewątpliwie dobru wspólno-
ty!.. i na szczęście nie trwa długo.

Dźwięk najbardziej typowy 
dla klasztoru to oczywiście nasze 
pacierze chórowe. Część z nich 
jest recytowana, a część śpiewa-
na. Zachowałyśmy prastary śpiew 
gregoriański, powolny i energi- 
czny zarazem, jak najdalszy od 
dramatycznych efektów, ale wyra-
żający świetnie naszą tęsknotę za 
Bogiem, nasze uwielbienie. 

Tylko trzeba to umieć modli-
tewnie śpiewać! Bo co jakiś czas 
któryś kolejny świecki zespół mu- 
zyczny „odkrywa” gregoriankę 

Są ludzie, którzy czują się niespokojnie, jeżeli nic nie słyszą,  
i przynajmniej radio musi im bzyczeć nad uchem, żeby nie traci-
li humoru. Inaczej jest w klasztorze: zakonnica nie może bać się  
ciszy. Przeciwnie, jest z nią zżyta i do niej przyzwyczajona, a jeżeli 
musi ją chwilowo opuścić, to wraca do niej z radością.

Jeżeli ktoś w domu puścił  
w ruch elektroluks, to uwa-
żam, że ten dźwięk, chociaż 
nie najmilszy, należy zaliczyć 
do tej pierwszej klasy: sprząta-
nie służy niewątpliwie dobru 
wspólnoty!.. i na szczęście nie 
trwa długo.

dokończenie na str 26
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Zaproszenie na wykład historyczny

„Burmistrz Andrzej Wimmer i uchwała Rady Miejskiej, która czeka 
na wykonanie”

Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejny wykład Tadeusza Jason-
ka, związany z historią Niepołomic. Autor wykładów na podstawie 
własnych badań i poszukiwań materiałów źródłowych w archiwach, 
przybliża nam ważne wydarzenia historyczne dotyczące Niepołomic 
w XIX i XX wieku.

Postać burmistrza Andrzeja Wimmera i jego działalność, ginie w na-
szej świadomości wobec jego poprzednika Władysława Wimmera. 
Obaj działali w różnej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i eko-
nomicznej.

Andrzej Wimmer – legionista, członek władz PSL” Piast” był pierw-
szym burmistrzem (naczelnikiem) Niepołomic w wolnej Polsce. 
Rozpoczął służbę dla naszego miasta w 1921 r. Władzę sprawował 7 
lub 9 lat, do 1930 r. Zmarł w wieku 39 lat.

Autor wykładu przedstawi wszelkie dokonania i osiągnięcia powsta-
łe z inicjatywy Wimmera, które kiedyś przyniosły mieszkańcom Nie-
połomic olbrzymie korzyści. 

Uchwała Rady Miejskiej, w której zawarto opinię o jego pracy i za-
sługach dla miasta, podjęta została już po śmierci Wimmera. Cieka-
wostką będzie, co stanowiła ta uchwała i dlaczego nie została wyko-
nana? Czy możemy dzisiaj zrealizować postanowienia tej uchwały?

Autor obiecał, że tak, jak i na poprzednich wykładach będzie moż-
na zobaczyć stare dokumenty i usłyszeć o nowych faktach z dzie-
jów Niepołomic. Autor liczy przede wszystkim na opinie słuchaczy 
szczególnie w kwestii ostatniego pytania.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
20 marca, wtorek, godz. 17.00

CZyTElNiA

Do poczytania
Poleca …

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Iza Michalewicz
Jerzy Danilewicz

Villas. Nic przecież  
nie mam  
do ukrycia …
Świat Książki
Warszawa 2011

Polecam Państwu poruszającą 
i szokującą historię życia gwiazdy 
polskich i amerykańskich estrad. 
O Violetcie Villas opowiadają  
krewni, przyjaciele, a także  współ- 
pracownicy. Jedni twierdzą, że 
była osobą ciepłą, serdeczną, 
wrażliwą na wszelką krzywdzę 
i niesprawiedliwość. Inni podają 
fakty dotyczące jej problemów 
z alkoholem i narkotykami, które 
zaburzyły nieodwracalnie oso- 
bowość artystki. 

Ta reporterska biografia jest 
próbą odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego Violetta Villas mająca 
nieprzeciętny talent wokalny, nie 
zrobiła kariery na miarę swych 
wybitnych zdolności, a ostat-
nie lata życia spędziła w biedzie 
i samotności oraz w atmosferze 

niezdrowego skandalu. 
Autorzy ujawnili dwa niezna-

ne epizody z życia Villas. Pierwszy 
dotyczy jej jedynej, prawdziwej 
miłości – Janusza Ekierta, drugi 
epizod, polityczny, związany jest 
ze współpracą Villas z bezpieką. 

Małgorzata Warda

Nikt nie widział,  
nikt nie słyszał
Świat Książki
Warszawa 2010

Lektura porusza ważny i ak-
tualny temat, jakim są tajemnicze 
zaginięcia ludzi, szczególnie dzie-
ci. Lena od 20-tu lat próbuje dojść, 
co się stało z jej siostrzyczką Sarą, 
która nagle zniknęła z podwórka. 
Agnieszka mieszkająca od wielu 
lat we Francji odkrywa, że niegdyś 
została porwana, a na plaży jed-
nej z nadmorskich miejscowości 
policja odnajduje kobietę, która 
uciekła od swego porywacza. Czy 
któraś z tych kobiet okaże się wła-
śnie Sarą?

Książka nie tylko porusza 
problem zaginionych osób, ale 
również przedstawia obraz psy-
chiki ludzi, którzy przeżyli kosz-
mar porwania oraz traumę ich 
rodzin, wytrwale wierzących 
w powrót swoich bliskich nawet 
po 20-tu latach od zaginięcia.

Znakomita powieść psycholo-
giczno-kryminalna. Polecam Pań- 
stwu, mimo bolesnej tematyki.

Lucie Di Angeli-Ilovan

Żniwo gniewu
Zysk i S-ka
Poznań 2011

Debiutancka powieść Lucie 
Di Angeli-Ilovan to intrygująca 
historia o losach dwóch sióstr, 
Maruszki i Kaszmiry Góreckich, 
mieszkanek wileńskich Kresów. 

Pochodziły z biednej rodziny, ich 
wychowaniem zajmowała się mat-
ka. Ojciec był gościem w domu, 
prowadził beztroskie, hulaszcze 
życie i nie dbał dobro rodziny. 

Dziewczęta na swych part-
nerów życiowych wybrały sobie 
mężczyzn, którzy stali po różnej 
stronie politycznej barykady. 
Maruszka wyszła za Zygmunta, 
polskiego żołnierza, właściciela 
ziemskiego majątku pod Tarno-
wem. Kaszmira wybrała Surę, 
który był komunistą i rosyjskim 
Żydem. 

Zygmunt i Szura giną na po- 
czątku wojny, siostry tracą rów-
nież rodziców. Okupacja nie-
miecka i sowiecka pozbawia 
młode kobiety domu i skazuje 
na tułacze życie. Zakończenie 
wojny staje się dla nich kolejnym  
dramatem: nie mogą wrócić w ro- 
dzinne strony, bo tam jest już 
ZSRR…  
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Aneta Kurak 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

W tym roku dla uczestników, którzy 
skorzystali z naszej oferty, czekało wiele 
atrakcji. Jedną z nich było spotkanie 
z panią Danutą Florkowską, lekarzem 
weterynarii, którą na co dzień możemy 
spotkać w lecznicy dla zwierząt 
DANVET w Niepołomicach. 

Nasz gość przybył do biblioteki wraz 
z Obsesją, piękną suczką rasy chart 
oraz wężem zbożowym. Żywy kon-

takt ze zwierzętami podczas spotkania wy-
wołał wiele emocji i niesamowitych przeżyć 
wśród uczestników. Dzieci mogły dotknąć 
węża, który ma delikatną, miękką skórę i za 
pomocą stetoskopu posłuchać bicie serdusz-
ka Obsesji. Dzięki tej wizycie, każdy uczest-
nik już wie, jak zadbać o swojego pupila i co 
najważniejsze, kiedy udać się do weterynarza.

Wiele niezapomnianych wrażeń przy-
wiózł ze sobą Teatr Moralitet. Aktorzy z Kra-
kowa wystawili w naszej czytelni sztukę pt. 
Nie-śpiąca królewna. Zaprezentowany reper-
tuar miał charakter edukacyjny, który doty-
czył bezpieczeństwa na drodze. 

Sztuka umiejętnie przeplatała ważne, po-
trzebne  informacje z zabawnymi scenkami, 
które nagradzane były gromkimi brawami 
i salwami śmiechu. Widzowie mogli brać 
czynny udział w przedstawieniu, odpowiada-

jąc na pytania czy ucząc się wierszyka. Nie-
które dzieci miały okazję stanąć na scenie 
i grać odpowiednie role u boku aktorów. 

Miłą niespodzianką dla dzieciaków oka-
zały się warsztaty z ilustratorem Łukaszem 
Zabdyrem. Podczas spotkań z gościem, dzie-
ci poznawały metody i techniki w jaki sposób 
zaprojektować grę planszową. Pozyskana wie-
dza na pewno będzie wykorzystywana w dłu-
gie, zimowe wieczory.

W dniu Akademii Małego Aktora uczest-
nicy prezentowali swoje talenty. Dzieci na 
małej scenie mogły przedstawić piosenkę, 
wierszyk lub scenkę kabaretową. Maluchy, jak 
i dzieci starsze, bez problemu poradziły sobie 
ze stresem i tremą. Wszystkie popisy wyróż-
niały się oryginalnym i niepowtarzalnym wy-
konaniem, które nagradzane były oklaskami 
i drobnymi upominkami. 

Oprócz powyższych atrakcji, nasza oferta 
obejmowała „Twórcze spotkania z książką”, 
na których dzieci spotykały się z losami boha-

terów literackich różnych książek. Dzięki tym 
zajęciom mogliśmy uświadamiać dzieciom, że 
książka jest nieprzebraną skarbnicą zabaw i nie-
kończącą się krainą wyobraźni. Na podstawie 
wybranych pozycji z bibliotecznych półek, po-
wstawały zabawy ruchowe, zagadki, krzyżówki. 

Natomiast prace, wykonywane przez 
uczestników, pojawiły się na warsztatach ma-
nualno-plastycznych pt. „Zima z zaczarowa-
nym pędzlem i ołówkiem”. Dzieci poznawały 
różne techniki plastyczne oraz kształtowały 
umiejętności manualne. 

Przekazana wiedza posłużyła w wykonaniu 
różnych prac m. in. kwiatuszków z rolek papie-
rowych czy kotków ze starej skarpetki. Niektóre 
arcydzieła można obejrzeć na naszej wystawie. 

Smacznym akcentem, ferii w Bibliotece, 
było „Kuchcikowo”, gdzie dzieci mogły samo-
dzielnie wykonywać przepisy z kucharskich 
książek. Biblioteczne „pichcenie” wzbogacane 
było zabawami i zagadkami tematycznymi   

CZyTElNiA

•	 1 marca, godz. 11:45 – spotkanie autor-
skie z Markiem Millerem, autorem książ-
ki: „Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim 
rozmawia Marek Miller” – w 80. rocznicę 
urodzin R. Kapuścińskiego.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach, ul. Szkolna 1-3

•	 7 marca, godz. 17:00 – wieczór poetycki 
Jerzego Piątkowskiego i promocja najnow-
szego tomiku wierszy: „Magia Miłości”.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach, ul. Szkolna 1-3

•	 14 marca, godz. 16:00 – „Podróże w dzie-
cięcy świat” zajęcia literacko- edukacyjne 
dla dzieci.
Miejsce: Kącik Myszki Miki, Biblioteka 
Publiczna w Niepołomicach 

•	 15 marca, spotkania autorskie z Beatą 
Ostrowicką i jej najnowszą książką „Jest 
taka historia. Opowieść o Januszu Korcza-
ku” – Rok 2012 – Rokiem Korczaka
godz. 9:00 – filia biblioteczna w Podłężu;
godz. 11:00 – biblioteka w Niepołomicach.

•	 20 marca, godz. 17:00 – wykład historycz-

ny Tadeusza Jasonka: „Burmistrz Andrzej 
Wimmer i uchwała Rady Miejskiej, która 
czeka na wykonanie”

•	 21 marca, godz. 16:00 – „Biblioterapia” 
warsztaty psycho- edukacyjne dla dzieci.
Miejsce: Kącik Myszki Miki, Biblioteka 
Publiczna w Niepołomicach 

•	 28 marca, godz. 16:00 – „Podróże w dzie-
cięcy świat” zajęcia literacko- edukacyjne 
dla dzieci.
Miejsce: Kącik Myszki Miki, Biblioteka 
Publiczna w Niepołomicach 

Czytelnia – Kalendarium, marzec

Dla każdego coś ciekawego
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Marcin Urban 

Nietrudno zauważyć, że w ciągu mi-
nionych 20 lat zewnętrzne okoliczności 
miały duży wpływ na sposób myślenia 
młodych ludzi wchodzących w dorosłe 
życie. Relatywny dobrobyt i poczucie 
społecznego bezpieczeństwa powodują, 
że coraz bardziej odwleka się moment 
usamodzielnienia. 

Później zawiera się małżeństwa lub nie 
zawiera się ich wcale, aby uniknąć trwałych, 
sformalizowanych więzi. Podniesieniu uległ 

również wiek, kiedy pary decydują się na po-
siadanie dzieci. Wiele osób robi to świadomie, 
aby dzięki temu móc jeszcze nacieszyć się 
wolnością i czasem tylko dla siebie. 

Bardziej się ceni spontaniczne podróże, 
ekstremalne zabawy i życie chwilą – niż od-
powiedzialność, zdolność do poświęceń i co-
dzienny trud opieki nad dzieckiem. Pojawiło 
się nawet hasło, mówiące że: „dorosłość jest 
mocno przereklamowana”.

Ponad sto lat temu szkocki dramaturg Ja-
mes Matthew Barrie napisał powieść znaną 
w Polsce pod tytułem: „Przygody Piotrusia 
Pana”. Tytułowy bohater tej książki stał się 
pierwowzorem człowieka, który postanawia 
nigdy nie dorosnąć, gdyż wie, że dorosłość do 
czegoś zobowiązuje i wiąże się z ponoszeniem 
konsekwencji za swoje działania. 

Piotruś Pan woli pozostać w świecie ma-
rzeń i przygód, gdzie nie ma trudów realnego 
życia. Przekładając to na czasy współczesne 

– woli fruwać w świecie wirtualnym i bawić 
się w gry komputerowe (w których ma się po 
każdej porażce „nowe życie”), niż mocno stą-
pać po ziemi ze świadomością, że prawdziwe 
upadki naprawdę bolą.

Choć Piotruś Pan z powieści jest chłop-
cem, to oczywiście zjawisko to dotyczy obu 
płci. W przypadku kobiet mówi się o „wiecz-
nych dziewczynkach”. Puentą tych rozważań 
niech będzie fraszka

Wszystkim wiadomo, że wielu mężczyzn
cierpi na syndrom Piotrusia Pana
czyli, że męska odpowiedzialność
to cecha u nich niespotykana…

Lecz prawdę mówiąc – nie brak też kobiet,
które wiecznymi są dziewczynkami,
chcą praw dla siebie, bawią się tylko
i straszne bzdury mówią czasami…

OByCZAJE

Błogosławieństwo zimy

Weronika Śliwiak
literaturoznawca i biolog molekularny,  
autor Spotkań ze słowem i Biologii dla naj- 
młodszych w DK Inspiro, mama dwóch córek

Ludzie uciekają z Wielkich Miast z róż-
nych powodów. Chyba najczęstszym 
jest to, że coraz ciężej jest żyć w huku, 
napięciu, smogu i pośpiechu. 

Wielkie Miasto jest trochę jak nar-
kotyk, który uzależnia swoim 
ciągłym pulsowaniem i tysiącem 

atrakcji, ale z drugiej strony nie daje spokoj-
nie egzystować – jest jak smok,  który nigdy 
nie zasypia; nawet nocą jego ślepia jarzą się 
łuną elektryczności, a serce dudni echem od-
dechów milionów mieszkańców. 

Miasta coraz mniej nadają się do życia. Za-
budowa się zagęszcza, tereny zielone znikają, 

wszędobylski tłum sprawia, że ciężko zachować 
należną każdej jednostce ludzkiej autonomię. 

Ludzie zaczynają więc szukać kontaktu 
z przyrodą. Staramy się powracać do tego, co 
miasto zagubiło – do normalności, natury, 
rytmu pór roku i faz księżyca. 

Po cotygodniowych weekendowych wy-
padach „na wieś” odkrywamy nagle, że naj-
chętniej ucieklibyśmy z miasta na zawsze. I je-
śli jesteśmy szczęściarzami, którzy mogą sobie 
na to pozwolić, wyprowadzamy się z ciasnej 
klatki mieszkania w bloku do własnego 
domu/bliźniaka itd. poza granicami miasta.

Czy zatem nie byłoby przyjemnie, gdy-
by w niewielkim miasteczku albo wsi, ok. 
20 – 30 km od  Wielkiego Miasta (lokalizacja 
najczęściej wybierana ze względu na dojaz-
dy do pracy, a jednocześnie traktowana jako 
„bezpieczny” dystans) było ludziom dane żyć 
w ciszy? W letni weekend zrelaksować się słu-
chając śpiewu ptaków i rechotu żab? 

Jeśli marzymy o spokoju, nie wybierajmy 
miejsca w zabudowie dom przy domu, nieza-
leżnie od tego jak duże ogródki nie okalałyby 
naszego własnego i sąsiedzkich przybytków. 

Nie wiem, czy sobotni letni harmider ge-

nerowany przez dziesiątki kosiarek do trawy 
ma bezpośredni związek z masowym uwiel-
bieniem dla francuskiej sztuki ogrodowej, ale 
wiem jedno: wielkie jest moje uwielbienie dla 
zimy. 

Nie tylko ze względu na biały puch, które-
go w tym roku niestety mi niebiosa poskąpiły. 
Głównie dlatego, że niezależnie od warunków 
atmosferycznych trawa zimą nie rośnie, przez 
co w sobotę mimo chłodu można spokojnie 
poużywać ogródka nie będąc narażonym na 
zbiorowe szaleństwo posiadania trawnika jak 
dywanu. 

Bez jednego listka koniczyny – nawet tej 
czterolistnej  

Niezależnie od warunków atmosferycz-
nych trawa zimą nie rośnie, przez co  
w sobotę mimo chłodu można spokojnie 
poużywać ogródka nie będąc narażonym 
na zbiorowe szaleństwo posiadania traw-
nika jak dywanu. Bez jednego listka koni-
czyny – nawet tej czterolistnej.

Felietony życiem pisane – XXIX

Syndrom Piotrusia Pana
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będą uzupełniać swoją wiedzę o to, czego 
nie zdążyli się nauczyć w gimnazjum. Potem 
będą musieli wybrać profil. 

Jeżeli zmienią zdanie co do wyboru 
przedmiotów, teoretycznie będą mogli zmie-
nić zajęcia. W praktyce jednak będzie to bar-
dzo trudne: różnice programowe licealiści 
będą musieli uzupełnić sami.

Wielość możliwych do wyboru konfigu-
racji przedmiotowych jest szansą na bardziej 
dopasowany do zainteresowań ucznia cykl 
kształcenia. Nie należy jednak popadać w za-
chwyt nad elastycznością nowych rozwiązań. 
Uczeń w wieku 16 lat musi podjąć bardzo od-
powiedzialną decyzję, której konsekwencje 

będą mu towarzyszyć przez całe dorosłe życie. 
Dokonanie w tak wczesnym wieku trafne-

go wyboru to prawdziwa gra w ruletkę. Ryzyko  
podjęcia chybionej decyzji jest duże, zwłasz-
cza, że to nie koniec zmian, jakie zafundowano 
uczniom szkół średnich. Nadal nie jest bowiem 
znana formuła przyszłej matury  

Nowa reforma

Aby uniknąć przypadkowych wyborów i pochopnych, odkładanych 
na ostatni moment, decyzji proponujemy naszym czytelnikom resu-
mé z założeń nowej reformy.
1. Uczeń szkoły średniej (liceum bądź technikum) musi doko-

nać wyboru co najmniej dwóch przedmiotów, które będzie 
realizował w zakresie rozszerzonym. Bardzo ważne: wszystko 
wskazuje na to, że co najmniej jeden z tych przedmiotów bę-
dzie zdawany przez niego na maturze na poziomie rozszerzo-
nym (tzn. treści nauczane na tym przedmiocie będzie musiał 
opanować na znacznie wyższym poziomie niż podstawowy). 
Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna ilość uczniów rezygnowa-
ła dotąd z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym  
(w obawie przed dużymi wymaganiami) wybór przedmiotu 
rozszerzonego musi być bardzo przemyślany ponieważ zade-
cyduje o wynikach matury.

2. Jak wspomniano wyżej, uczeń wybiera co najmniej dwa przed-
mioty rozszerzone. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, 
fizyka, geografia, biologia lub chemia.

3. Jeżeli uczeń nie wybierze historii jako przedmiotu realizowane-
go w zakresie rozszerzonym, musi realizować w klasie II i III 
przedmiot historia i społeczeństwo.

4. Analogicznie, jeżeli uczeń nie wybierze biologii, geografii, fizy-
ki lub chemii w zakresie rozszerzonym musi realizować w klasie  
II i III przedmiot uzupełniający noszący nazwę przyroda.

EDuKACJA

Walec reform dociera do szkół średnich
Paulina Szewczyk
Wacław Sternal
nauczyciele, Zespół Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niepołomicach 

Nowy rok szkolny, który tradycyjnie 
(tu nic się nie zmienia) rozpocznie się 
1 września 2012 roku będzie począt-
kiem kolejnego etapu reformy w szko-
łach średnich. Absolwenci gimnazjów 
rozpoczną naukę nie tylko w nowym 
otoczeniu, ale także w zupełnie nowym 
systemie kształcenia. 

Od roku 2012/2013 uczniowie szkół 
licealnych tylko w pierwszej klasie 
będą zdobywać wiedzę ze wszyst-

kich przedmiotów ogólnokształcących. Dru-
ga i trzecia zostaną głęboko sprofilowane. 

Uczeń już w pierwszej klasie będzie mu-
siał wybrać przedmioty, które w przyszłości 
zadecydują o jego karierze zawodowej. Do 
końca szkoły już tylko pod tym kątem będzie 
się uczyć wybranych przedmiotów. 

W pierwszej klasie liceum młodzi ludzie 

Od roku 2012/2013 uczniowie szkół licealnych tylko w pierwszej klasie będą zdobywać 
wiedzę ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Druga i trzecia zostaną głębo-
ko sprofilowane. Uczeń już w pierwszej klasie będzie musiał wybrać przedmioty, które  
w przyszłości zadecydują o jego karierze zawodowej. Do końca szkoły już tylko pod tym 
kątem będzie się uczyć wybranych przedmiotów.

Zaproszenie
Zainteresowanych szczegółami nowej re-
formy zapraszamy na dzień otwarty w auli  
Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach, czwartek, 
22 marca, godz. 17.00
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EDuKACJA

Liceum czy technikum?

Aleksandra Maniak
nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
Zespół Szkól im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Uczniowie III klas gimnazjum staną 
wkrótce przed ważną życiową decyzją – 
wyborem dalszego kierunku kształcenia. 
Pora zastanowić się jaką szkołę wybrać, 
by w przyszłości nie żałować decyzji. 

Wyboru dokonuje gimnazjalista 
wspólnie z rodzicami. Niezdecy-
dowanym czy też nieprzekona-

nym, co do słuszności dokonanego wyboru 
kierunku kształcenia poradą służy doradca 
zawodowy mgr Ewa Rogóż, pełniąca dyżury 
w Zespole Szkól im. Ojca Świętego Jana Paw-
ła II (informacje dostępne na stronie www. 
lo-niepolomice.pl 

Niepołomicki Zespół Szkół proponuje 
kształcenie w szkołach, które kończą się matu-
rą: Liceum Ogólnokształcącym i Technikum. 
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie oferty 
kształcenia w technikum, które daje możliwość 
nauki w następujących zawodach: 

•	 technik	informatyk,	
•	 technik	hotelarstwa,
•	 	technik	ekonomista,
•	 	technik	obsługi	turystycznej,
•	 	technik	handlowiec.	
Dlaczego warto wybrać technikum ?
Jest kilka powodów. Zacznijmy od tego, że 

obecnie skuteczna edukacja zawodowa jest jed-
nym z priorytetowych zadań polityki oświatowej 
państwa. Z badań rynku pracy i edukacji wyni-
ka, że  co drugi młody Polak jest studentem. Po-
trzebni są natomiast wykwalifikowani specjaliści, 
niekoniecznie z dyplomem szkoły wyższej. 

W ciągu ostatnich piętnastu lat wykształcił 
się pogląd, że po szkole średniej każdy musi 
skończyć studia. Pora skończyć z tym stereoty-
powym myśleniem, gdyż w chwili obecnej wiele 
firm woli wykształconego zawodowca po szkole 
średniej niż właściciela dyplomu uczelni. 

Co więcej ukończenie  technikum nie za-
myka jego absolwentowi drogi na uczelnię 
wyższą. Daje mu większe szanse odnalezienia 
się na trudnym rynku pracy, gdyż ma większy 

wachlarz możliwości niż po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego, a mianowicie:
 -  może podjąć zatrudnienie,
 -  uzupełnić szybko kwalifikacje w innym po-

krewnym zawodzie, na który jest właśnie za-
potrzebowanie, 

 -  podjąć studia na wybranej uczelni wyższej. 
Od roku 2012 wchodzi zaplanowana przez 

MEN reforma edukacji dotycząca szkół po-
nadgimnazjalnych ze szczególnym naciskiem 
na zmiany w kształceniu zawodowym. Szkoła 
zawodowa powinna stać się szkołą pozytywne-
go wyboru, w której kształcenie ogólne jest tak 
samo ważne jak kształcenie zawodowe.

Edukacja w  technikum będzie polegała na 
integracji kształcenia ogólnego i kształcenia za-
wodowego poprzez:
•	 zamknięcie	 rozpoczętego	w	 gimnazjum	 cy-

klu kształcenia ogólnego,
•	 	przygotowanie	uczniów	technikum	do	przy-

stąpienia do maturalnych egzaminów pisem-
nych na poziomie rozszerzonym z dwóch 
przedmiotów,

•	 poprawę	 jakości	 kształcenia	 i	 zdawalności	
egzaminów zawodowych,

•	 otwarcie	 na	 potrzeby	 uczniów	 niepełno-
sprawnych,

•	 uelastycznienie	oferty	kierunków	kształcenia	
i dostosowanie do potrzeb zmieniającego się 
rynku pracy.
Zmieniła się podstawa programowa kształ-

cenia w zawodach, która będzie obowiązywać 
od 1 września 2012 roku. Efektem tych zmian 
jest modyfikacja klasyfikacji zawodów „szkol-
nych”. Polega ona na grupowaniu i integrowaniu 

W ciągu ostatnich piętnastu lat wykształ-
cił się pogląd, że po szkole średniej każdy 
musi skończyć studia. Pora skończyć z tym 
stereotypowym myśleniem, gdyż w chwili 
obecnej wiele firm woli wykształconego  
zawodowca po szkole średniej niż właści- 
ciela dyplomu uczelni.

KróTKO

Krakowiacy i Górale
Beata Heichel
dyrektor przedszkola Eko-Park 
w Niepołomicach

19 stycznia w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa w Niepołomicach po-
jawili się „Krakowiacy i Górale” – dzie-
ci z przedszkola Eko-Park. Wystąpili 
w przedstawieniu dedykowanym bab-
ciom i dziadkom. 
Przy orkiestrze grającej na żywo, za-
prezentowały się dzieci z „zerówki”. 
Jak przystało na starszaków wykonali 
brawurowo tańce i przyśpiewki prosto 
z Podhala. Zostało to docenione przez 
gości, wśród których zaproszenie przy-
jął burmistrz Roman Ptak. 
Dużo większy aplauz towarzyszył 
grupie najmłodszej – dzieci dwulet-
nich, które  po raz pierwszy w życiu 
wystąpiły przed publicznością. Wzbu-
dziło to ogromny podziw i uznanie 
widzów. Kropką nad „i” okazał się wy-
stęp średniaków i grupy integracyjnej, 
czyli krakowiaków. Zaprezentowali 
oni repertuar tradycyjny dla Krakowa, 
chociaż w nowych aranżacjach mu-
zycznych. Rzecz jasna, że nie mogło 
zabraknąć „krakowiaka”, który uwień-
czył całość. 

Wyśpiewany sukces
Izabela Korbut
polonista, Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheń-
skim

26 stycznia zespół wokalny ze S.P. z Za-
bierzowa Bocheńskiego zdobył II miej-
sce w VI Gminnym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek. Zawdzięczają to fachowe-
mu przygotowaniu pod kierunkiem 
nauczycielki muzyki Marceliny Mochy, 
która w ramach zajęć pozalekcyjnych 
pracowała nad techniką wykonania pio-
senek o tematyce świątecznej. 
Tym razem urzekli jury i publiczność 
na Zamku Królewskim w Niepołomi-
cach wykonaniem piosenki „Znowu 
święta…”, przy akompaniamencie Je-
rzego Mochy. 

Zaproszenie

Wszystkich uczniów i ich rodziców za-
praszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
na stronie internetowej szkoły i na Dzień 
Otwarty 22 marca, od godz.17.00
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zawodów,  dzięki czemu łatwiej będzie naby-
wać i potwierdzać kwalifikacje w zawodach 
zarówno w systemie szkolnym jak i pozasz-
kolnym w formie kursów. 

Kursy zawodowe, po których będzie 
można przystąpić do egzaminu, będą pro-
wadzone też w specjalnych centrach kształ-
cenia. Do egzaminów w szkołach i centrach 
będzie można przystępować przez cały rok, 
a nie jak dotychczas tylko raz w roku. Two-
rzy to możliwość szybkiego poświadczenia 
zdobytych kwalifikacji.

Nowa podstawa programowa kształcenia 
w zawodzie zawiera  wyodrębnione kwalifika-
cje, które stanowią jednocześnie standard wy-
magań egzaminacyjnych i będą potwierdzane 
w ramach egzaminów zewnętrznych. 

Kwalifikacje te są opisane jako zasób wia-
domości, umiejętności i postaw wyodrębnio-
ny z określonego zawodu, pozwalający na sa-
modzielne wykonywanie zadań zawodowych. 
Egzaminy zawodowe to potwierdzanie odręb-
nie każdej kwalifikacji – niezależnie od try-
bu, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta 
(szkolnego lub pozaszkolnego). 

Opracowane w szkole w oparciu o tę 

Zawód Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:  

Liczba kwalifikacji 
zawodowych  potwier-
dzanych egzaminem

Technik informatyk
od klasy I matematyka lub język 
angielski do wyboru przez ucznia
Od klasy II geografia

3 kwalifikacje

Technik hotelarstwa Od klasy I język angielski 
Od klasy II geografia lub wos 2 kwalifikacje

Technik ekonomista Od klasy I matematyka
Od klasy II geografia lub wos 2 kwalifikacje

Technik obsługi turystycznej Od klasy I język angielski 
Od klasy II geografia lub wos 2 kwalifikacje

Technik handlowiec Od klasy I matematyka
Od klasy II geografia lub wos 2 kwalifikacje

*Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest zdobycie 80 pkt z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum

podstawę, programy nauczania dla zawodów 
mogą przybierać układ treści o strukturze 
przedmiotowej lub modułowej. Kształcenie 
praktyczne powinno wynosić w technikum 
nie mniej niż 50% godzin, przewidzianych na 
kształcenie zawodowe.

Wszystkie opisane powyżej zmiany wcho-
dzą w życie już od września br. czyli obejmą 

tegorocznych absolwentów gimnazjów, któ-
rzy zdecydowali się na naukę w szkole ponad-
gimnazjalnej. 

Technikum w Zespole Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 
w tegorocznej ofercie dla kandydatów propo-
nuje zdobycie atrakcyjnych zawodów w 4-let-
nim cyklu kształcenia. Tabela przedstawia,  
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Dzień Babci i Dziadka
Barbara Klimara
SP im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach

Klasy pierwsze i  oddziały przedszkolne 
świętowały Dzień Babci i Dziadka. Uro-
czystości odbyły się w świetlicy Szko-
ły Podstawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach, gdzie licz-
nie przybyłych gości przywitały wycho-
wawczynie. 
Na tle kolorowych dekoracji wnuczęta 
zaprezentowały program artystyczny. 
Babcie i dziadkowie obejrzeli montaż 
słowno-muzyczny, a także pokazy ta-
neczne i krótkie inscenizacje. Wiązankę 
serdecznych słów skierował do miłych 
gości dyrektor Wiesław Bobowski. 
Dalszy ciąg uroczystości przebiegał 
w klasach, przy słodkim poczęstunku 
przygotowanym przez rodziców. Nie 
zabrakło również upominków, własno-
ręcznie wykonanych przez dzieci. Były 
to laurki z życzeniami, kalendarze oraz 
ramki ze zdjęciami. 

Super sprawa, nauka 
i zabawa
Anna Gąsłowska
Dyrektor SP w Woli Batorskiej

15 lutego podczas ferii zimowych gru-
pa matematyków – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Woli Batorskiej uczest-
niczyli w warsztatach ,,Spotkanie z ma-
tematyką’’, które odbyły się na Wydziale 
Matematycznym Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie.
Wrażenia niezapomniane, zdobyliśmy 
wiele nagród uczestnicząc w konkur-
sach, podczas których rozwiązywaliśmy 
ciekawe zadania oraz zagadki matema-
tyczne. 

Zimowe pioseneczki
Rozalia Klima
nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
SP w Staniątkach

Dzięki uprzejmości Małopolskiego 
Centrum Dźwięku i Słowa w Niepo-
łomicach, 7 lutego odbył się I Gminny 
Konkurs Piosenki Dziecięcej pt. „Zeró-
weczki śpiewają zimowe pioseneczki”. 
Organizatorem była Szkoła Podstawowa 
w Staniątkach.
Konkurs był oceniany w dwóch kate-

Nowa Rada Miejska
Młodzieżowa Rada Miejska, o której w numerze grudniowym pisała Barbara Post, została 
wyłoniona. Powołanie takiego organu  stało  się możliwe dzięki przyjętej przez „dorosłą” 
Radę Miejską uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomi-
cach. Poniżej Komunikat Wyborczy.

Gminna Komisja Wyborcza  powołana do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej informuje, że 2 lutego 2012 roku  w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na-
szej gminy odbyły się wybory. Podczas posiedzenia 6 lutego Komisja potwierdziła ważność 
wyborów, nie stwierdziła nieprawidłowości i naruszeń ordynacji wyborczej.   
Mandaty Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej otrzymali:

1. Czwartkiewicz Piotr
2. Foryś Mateusz
3. Gajewska Maria
4. Gurgul Łukasz
5. Janas Konrad
6. Jędrzejczyk Kamil
7. Juszczyk Daria
8. Kleszczyński Michał
9. Kurdyś Karolina
10. Lasek Paweł
11. Maj Szymon

12. Maślaniec Barbara
13. Mucha Karol
14. Przewoźnik Paulina
15. Rębilas Grzegorz
16. Rutyna Jakub
17. Stachaczyk Jakub
18. Tylek Dominika
19. Wróbel Agnieszka
20. Zabdyr Mateusz
21. Ziomek Jakub

Niepołomice, 7 lutego 2012                              
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Mateusz Twardzik

Harry Potter 
w językach obcych
Marta Marzec
nauczyciel języka angielskiego, Gimnazjum 
im Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach

W Gimnazjum im. Króla Władysława  
Jagiełły w Niepołomicach odbył się 
Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 
w Językach Obcych. Gimnazjaliści pre-
zentowali swoje ulubione sceny z powieści 
J.K. Rowling o przygodach Harry’ego  
Pottera w języku angielskim i niemieckim. 

Często zaskakiwali swoją interpretacją 
wybranego fragmentu powieści, a ich 
występom towarzyszyły występy aktor-

skie kolegów i podkład muzyczny.
Na scenie wystąpiło aż dwudziestu czterech 

uczestników z gimnazjum w Niepołomicach, 
Podłężu, Staniątkach i Niegowici oraz gościn-
nie uczennica Szkoły Podstawowej w Podgrabiu 
– Daria Wawrzeń. Jury w skład którego weszli 
nauczyciele Gimnazjum w Niepołomicach: Ma- 
gdalena Łata (j. angielski), Marta Marzec (j. an-
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jakie przedmioty będą nauczane w zakresie roz-
szerzonym i ilość kwalifikacji do potwierdzenia  
w zawodzie.

Niepołomickie technikum dysponuje do-
brze wyposażonymi pracowniami dydaktycz-
nymi do nauki zawodu oraz wykwalifikowaną 
kadrą nauczycielską. 

W szkole realizowane są też projekty unij-
ne, w ramach których prowadzone są dodat-
kowe zajęcia z kompetencji kluczowych oraz 
kursy zawodowe pozwalające nabyć dodatko-
we cenione przez pracodawców umiejętności 
np. kursy barmańskie, kelnerskie, obsługi kas 
fiskalnych czy też CISCO   
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goriach: soliści oraz zespół. Solistów 
było 7, a zespołów 9. Jury w składzie 
Katarzyna Forma, Szczepan Tesaro-
wicz oraz Stanisław Wojtas nagrodzi-
ło: w kategorii solista, I miejsce zajęła 
Oliwia Stachura z Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 w Niepołomicach,  
II miejsce Aleksandra Komajda 
z Przedszkola sióstr Augustianek 
w Niepołomicach, III miejsce Ewelina 
Hebda ze SP w Suchorabie.
W kategorii zespół I miejsce zdobyła SP 
Staniątkach czyli, Julia Klima, Gabrysia 
Madej, Oliwia Łach, Aleksandra Urban, 
Alicja Filipek, Zosia Hofman.
II miejsce SP w Suchorabie: Nadia Wło-
darczyk, Aleksandra Osuch, Gabrysia 
Tańcula, Anielka Rożek, Ewelina Heb-
da. III miejsce zdobyło Przedszkole 
Sportowo-Taneczne Tygrysek z Niepo-
łomic: Julia Krawczyk, Maja Kucharska, 
Julia Pogorzelska, Wiktor Janusz, Jasiu 
Hadam. 
Nad oprawą techniczną czuwali Jacek 
Rataj i Jakub Porąbka.

Przetrwać zimę
Anna Paluch
nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
PS w Niepołomicach

Przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola nr 1 w Niepołomicach w ramach 
cyklu zajęć „W trosce o środowisko po-
magamy zwierzętom przetrwać zimę” 
zdobywały wiedzę i umiejętności na 
temat dlaczego i  jak pomagać ptakom 
w zimie. 
Zajęcia podsumowały warsztaty,  pod-
czas których dzieci wspólnie z rodzi-
cami wykonały karmniki dla ptaków. 
Karmniki  wykonano z drewnianych 
elementów przygotowanych i dostar-
czonych przez tatę Oliwki i Martynki, 
który pełnił również  rolę instruktora. 
Zaangażowaniu w pożyteczne przedsię-
wzięcie na rzecz pomocy ptakom towa-
rzyszyła ogromna radość z wspólnego 
działania. Wykonane karmniki dzieci 
zabrały ze sobą do domu, a jeden z nich 
zawisł w przedszkolnym ogrodzie.
Cykl  zajęć jest jednym z zadań planu 
rocznego pracy placówki pt. „W przy-
jaźni z naturą – wielozmysłowe wy-
rażanie emocji”, gdzie między innymi 
poprzez metodę eksperymentu i zaba-
wy badawcze   przedszkolaki kształtują 
postawę proekologiczną.

gielski), Magdalena Obłoza (j. niemiecki) oraz 
Dorota Głowacka (j. polski) wyłoniło zwycięz-
ców i przyznało nagrody:
•	 I miejsce: Maria Gajewska (Gimnazjum 

w Niepołomicach) 
•	 II miejsce: Angelika Sonik (Gimnazjum 

w Niepołomicach) 
•	 III miejsce: uczniowie Gimnazjum w Sta- 

niątkach: Justyna Radwańska, Konrad 
Wajda, Konrad Janas, Patrycja Taborska 

oraz Filip Kurela.
Wyróżnienia: Aleksandra Kulesza (Gim-

nazjum w Niepołomicach) oraz duet z Gimna-
zjum w Niegowici: Wiktoria Biernat i Wiktoria 
Lasoń. 

Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję 
konkursu w przyszłym roku szkolnym! Konkur-
sowi patronowali burmistrz Roman Ptak oraz 
dyrektor gimnazjum  Zbigniew Gawliński  

2 + 2 = 4
Agnieszka Śledziowska
nauczyciel matematyki, SP w Staniątkach

Czy to możliwe? Mogli przekonać się 
o tym ci, którzy 15 lutego stali się naj-
młodszymi studentami Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. W tym dniu 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Staniąt-
kach wzięli udział w warsztatach mate-
matycznych „Spotkanie z matematyką”.

Warsztaty zorganizował wydział 
matematyczno-fizyczno-techni- 
czny Uniwersytetu Pedagogiczne-

go i Krakowski Oddział Stowarzyszenia Na-

uczycieli Matematyki.  
Matematyczne układanki, origami, magicz-

ne trójkąty, a nawet skaczące żabki zaintereso-
wały wszystkich i wciągnęły bez reszty. Ucznio-
wie przekonali się po raz kolejny, że matematyka 
nie musi być nudna, a ponad to można poznać 
ją doskonale  bawiąc się.

Po zajęciach warsztatowych przyszedł czas 
na konkurs z  matematycznymi  zagadkami, 
w którym  każdy mógł zdobyć nagrodę. Oprócz 
nagród konkursowych uczestnicy otrzymali 
prezenty- niespodzianki. 

Feryjne spotkanie z wesołą matematyką tak 
bardzo spodobał się uczestnikom warsztatów, 
że niektórzy z nich rezerwowali sobie miejsce 
na kolejnych, które odbędą się już za rok  

EDuKACJA
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Pierwszy krok w dorosłość

Krystyna Mirek
nauczyciel języka polskiego i niemieckiego, 
Gimnazjum w Woli Batorskiej

Czas nauki w gimnazjum jest szczegól-
nym okresem w życiu każdego ucznia. 
Pierwszoklasista jest jeszcze dzieckiem, 
w drugiej klasie uczeń dorasta, a w trze- 
ciej podejmuje swoje pierwsze odpo-
wiedzialne dorosłe decyzje. Jednym 
z kroków w dorosłość jest pierwszy bal.

Uczniowie Gimnazjum Sue Ryder 
świętowali tę uroczystość na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach. To 

szczególne miejsce sprawiło, że bal odbył się 
w prawdziwie podniosłej atmosferze, choć 
nie zabrakło na nim oczywiście także dobrej 
zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyj-
nym polonezem, którego poprowadzili wraz 
z uczniami dyrektor gimnazjum Tomasz Do-

natowicz oraz dyrektor szkoły podstawowej 
w Woli Batorskiej Anna Gąsłowska.

Występy uczniów, tańce i zabawy prowa-
dzone przez wodzirejów Beatę i Marcina Mą-
drych trwały do późnej nocy. Jak wspomnieli 
uczniowie, witając przybyłych gości: „Jest wy-
znaczony czas na wszystkie sprawy na ziemi. 
Jest czas nauki i czas zabawy”. 

W ten wieczór wszyscy zaproszeni goście 
wspaniale się bawili, z energią i zapałem przy-

gotowując się  na kolejny czas nauki, ponie-
waż do egzaminów pozostało już tylko kilka 
tygodni.

Dziękujemy burmistrzowi Romanowi  
Ptakowi za udostępnienie sali zamkowej, ro- 
dzicom za zorganizowanie uroczystości i owoc- 
ną współpracę, a wszystkim uczniom życzy-
my, by ten uroczysty wieczór był symbolem 
kolejnych sukcesów i wyjątkowych chwil,  
jakie na nich czekają w dorosłym życiu  

X Gminny Turniej Pięknego Czytania

Małgorzata Gawlińska
polonista, SP w Niepołomicach-Podgrabiu

Już po raz dziesiąty Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Niepołomicach – Podgrabiu gościła 
najlepiej czytających uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z gminy 
Niepołomice. 

31 stycznia odbył się X Gminny Tur-
niej Pięknego Czytania, w którym 
wzięło udział 26 uczniów. Mogli 

się oni przekonać, że umiejętność czytania 
to wbrew pozorom trudna sztuka, wymaga-
jąca zrozumienia czytanych treści, interpre-
tacji tekstu, odpowiedniej modulacji głosu, 
a przede wszystkim zaszczepionej we wcze-
snej młodości pasji czytania.

Uczestnicy konkursu musieli przeczytać 
przygotowany przez siebie tekst prozatorski 
oraz tekst zaproponowany przez organiza-
torów. W tym roku młodsi czytali fragment 
„Koszmarnego Karolka i figli wigilijnych” 

laureaci

I miejsce: Aleksandra Chojnacka, SP w Zagórzu
II miejsce: Agata Kubik, SP w Staniątkach
II miejsce: Weronika Sołkowska, SP w  Woli Batorskiej
wyróżnienie: Karolina Więsek, SP w Staniątkach; Anna Wiatrowska,  SP w Zakrzowie

I miejsce: Anna Urych, Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu
II miejsce: Weronika Grzegórzko,  Gimnazjum w Niepołomicach 
III miejsce: Justyna Radwańska, Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach 
wyróżnienie: Maria Gajewska, Gimnazjum w Niepołomicach; Natalia Dąbek, Gimna-
zjum w Niepołomicach

EDuKACJA

dokończenie na str 26
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HArCErsTwO

Z przygodą, z piosenką  
i z czapką na bakier... 
czyli o obozie harcerskim

Katarzyna Cieluch
instruktorka ZHR, zuchmistrzyni

Wakacje coraz bliżej, więc 
przygotowania do obozu 
harcerskiego i kolonii zu-
chowej trwają. W tym roku 
podjęto inicjatywę organi-
zacji obu wyjazdów wraz 
z krakowskim Szczepem 
Dąbie. 

Nie jest to pierwszy raz, 
kiedy na naszym obozie 
zagoszczą drużyny spoza 

Niepołomic. Pozytywną stroną łą-
czonych wyjazdów jest wymiana 
harcerskich doświadczeń, znajo-
mości, zwyczajów czy piosenek 
wartych poznania. 

Mnóstwo nowych pomysłów 
i ciekawych rozwiązań często zo-
staje już z nami. Planowana data 
obozu harcerskiego to 7 lipca – 4 
sierpnia. Ustalenia, co do miejsca 
i kosztów wciąż trwają, wiemy 
jednak, że będzie to miejsce nad 
Jeziorem w północno- zachod-
niej części Polski. 

W tym także miejscu odbę-
dzie się kolonia zuchowa. Potrwa 
10 dni startując 14 lipca. Aczkol-
wiek dokładniejsze informacje 
na jej temat pojawią się w następ-
nym artykule. 

Dlaczego warto pojechać na 
obóz harcerski?

„Niezapomniana przygoda. 
Tam poznaje się dużo niesamo-
witych ludzi i uczy przydatnych 
umiejętności. Obozy zmnieniły 
moje życie i postrzeganie pew-
nych spraw” – to zdanie Agnieszki, 

gimnazjalistki działającej w dru- 
żynie harcerek. 

Zdaniem Karola, który na 
obozie harcerskim był już dzie-
sięć razy: „patrząc na współczesne 
czasy, obóz harcerski jest mie-
sięcznym odwykiem od technolo-
gii; odpoczywamy od komputera, 
MP3 czy telewizora. Świetnie so-
bie radzimy bez prądu czy bieżą-
cej wody. Po powrocie zaczynamy 
doceniać to, co posiadamy na co 
dzień. Na obozie łóżko trzeba sa-
memu zbudować. Aby mieć ciepłą 
wodę trzeba samodzielnie rozpa-
lić w parniku. Jak na XXI wiek, 
to wielka przygoda, którą zawsze 
ciepło się wspomina”. 

Obozy harcerskie uczą mło-
dych ludzi niesamowitej zarad-
ności. Tam nie ma rodziców, któ-
rzy posprzątają za nas, zadbają 
o to, abyśmy byli ciepło kurtkę, 
przygotują nam obiad i kolacje 
czy zszyją przedziurawione skar-
pety. Nikt za ciebie tego nie zrobi. 
Radzisz sobie sam, jesteś za sie-
bie w pełni odpowiedzialny, nad 
czym dyskretnie czuwają starsi 
i doświadczeni harcerze. 

Razem z grupą rówieśników 
o określonych porach wykonu- 
jesz rzeczy potrzebne do codzien- 
nego funkcjonowania, a w wol-
nym czasie idziesz na grę tereno-
wą, popływać kajakiem czy np.  
wykąpać się w jeziorze. Obóz har-
cerski uczy dyscypliny, a także 
pracy w grupie. 

W dzisiejszych czasach ce-

lem wakacyjnych wyjazdów jest 
głównie wypoczynek lub dosko-
nalenie wybranej umiejętności, 
jak język obcy czy np. taniec. 
Tutaj natomiast kształtujesz swój 
charakter, uczysz się zaradności 
i nabierasz odwagi. 

Obozy przyciągają nie tylko 
harcerzy, ale także rodziców, któ-
rzy chętnie wybierają się na parę 
dni pod namiot. Wojtek, student, 
który nigdy nie był harcerzem 
odwiedził w zeszłym roku obóz. 
Wspomina go tak: „dla mnie, 
jako człowieka kompletnie nie-
związanego z ZHR-em, było to 
bardzo ciekawe doświadczenie. 
Do harcerstwa nastawiony byłem 
sceptycznie, ale obóz pozytywnie 
mnie zaskoczył. Atmosfera, jaka 
tu panuje, jest nie do opisania. 
Atmosfera, jaka panuje na obo-
zie jest nie do opisania, to trzeba 
po prostu poczuć i przeżyć. Jest 
to pewnego rodzaju ucieczka 
od codziennego wyścigu, masy 
spraw, telefonów do wykonania 
i nudzących Nas obowiązków. 
Zamiast tego pojawia się czas na 
wypoczynek, przemyślenia i roz-
mowy z ludźmi, czego tak bardzo 
brakuje nam w dzisiejszych cza-
sach. Po tygodniu spędzonym na 
obozie z chęcią wybrałbym się na 
kolejny”. 

Taki wyjazd trwa prawie mie-
siąc, co może brzmieć przera-
żająco dla tych, którzy nigdy na 
nim nie byli aczkolwiek dobrze 
zorganizowany czas płynie bar-

dzo szybko. Na obóz harcerski, 
jeśli raz zasmakujesz, z pewno-
ścią będziesz chciał wrócić  

Obóz harcerski jest miesięcznym odwykiem od technologii; od-
poczywamy od komputera, MP3 czy telewizora. Świetnie sobie 
radzimy bez prądu czy bieżącej wody. Po powrocie zaczynamy 
doceniać to, co posiadamy na co dzień. Na obozie łóżko trzeba 
samemu zbudować. Aby mieć ciepłą wodę trzeba samodzielnie 
rozpalić w parniku.

Kontakt

Drużyny harcerek:
„Gawra”
Nina: knoock@wp.pl 
„Szatra”, Ola: banaszek-fista-
szek18@tlen.pl
Drużyny harcerzy:
„Niepołomni”
Wojtek: oaza444@op.pl
Komendant obozu
Paweł: knoock@wp.pl

galeria

Zdjęcia z obozów na stronie 
www.picasaweb.google.com/
puszcza.nce
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Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel 
nauczania zintegrowanego SP 
w Niepołomicach

Każdy z nas zetknął się 
kiedyś z bardzo modnym 
ostatnio terminem dyslek-
sja. Wiemy, że ma ona coś 
wspólnego z nauką, błędami 
ortograficznymi czy proble-
mami w nauce matematyki. 
Jednakże zazwyczaj nie 
potrafimy dokładnie wyjaśnić 
tego zjawiska a nasza wiedza 
na jego temat jest bardzo 
powierzchowna.  

W niniejszym artykule  
postaram się przybli-
żyć państwu zagad-

nienie dysleksji, jej typy i rodzaje 
oraz symptomy ryzyka dysleksji 
charakterystyczne dla danego eta- 
pu rozwoju dziecka. Zaprezentu- 
ję również test za pomocą, któ-
rego będziecie mogli państwo  
sprawdzić w domu czy u Wa-
szego dziecka występuje ryzyko 
dysleksji. 

W literaturze fachowej ter-
min dysleksja używany jest 
jako krótsza forma nazwy całe-
go syndromu zaburzeń uczenia 
się, dotyczącego specyficznych 

trudności w czytaniu i pisaniu 
u dzieci.  Wyraz dysleksja składa 
się z dwóch części: dys + leksis; 
morfem dys (z greckiego) ozna-
cza: źle, ciężko, trudność, zaś sło-
wo leksis (z greckiego) oznacza: 
wyraz, mowa.

Pojęcie dysleksji rozwojowej  
oznacza specyficzne trudności  
w czytaniu i pisaniu u dzieci 
o prawidłowym rozwoju umysło-
wym. Trudności spowodowane są 
zaburzeniami niektórych funkcji 
poznawczych, motorycznych i ich 
integracji, uwarunkowanymi nie-
prawidłowym funkcjonowaniem 
układu nerwowego. 

W międzynarodowej klasyfi-
kacji chorób dysleksję rozwojową 
oznacza się ICD -10 i definiowa-
na jest jako „specyficzne rozwo-
jowe zaburzenia umiejętności 
szkolnych”. Określenie „rozwo-
jowa” oznacza, że pojawiające się 
trudności występują od początku 
nauki szkolnej, w odróżnieniu 
od dysleksji nabytej występującej 
u dorosłych np. po uszkodzeniu 
mózgu.

U dzieci charakteryzujących 
się prawidłowym rozwojem fi-
zycznym i intelektualnym, u któ-
rych stwierdza się dysleksję roz-
wojową można zaobserwować 
zaburzenia mowy, uwagi, kon-
centracji i pamięci. Dzieci te na 
ogół są inteligentne a ich kłopoty 
nie wynikają z braku wiedzy, nie-
chęci i lenistwa. 

Naukowcy twierdzą, że pier-
wotną przyczyną wystąpienia 
u dziecka dysleksji jest zakłóce-

nie funkcjonowania ośrodkowe- 
go układu nerwowego. Mówi się 
również o roli czynnika genetycz-
nego. Ryzyko wystąpienia dys- 
leksji wzrasta u dzieci z nieprawi-

dłowej ciąży i porodu o nieprawi-
dłowym przebiegu. Zaniedbania 
środowiskowe oraz późna diagno-
za powoduje pogłębienie się zabu-
rzeń i trudności w nauce dziecka. 

Klasyfikacja objawów dysleksji rozwojowej

Na temat każdej z odmian dysleksji poświęcone zostały rozlicz-
ne prace naukowe, w których odnajdziemy szczegółowy ich opis, 
charakterystykę występujących zaburzeń oraz metodykę postę-
powania terapeutycznego. Ja chciałabym przedstawić państwu 
klasyfikację objawów dysleksji rozwojowej wg M. Bogdanowicz, 
która podzieliła je na:
Specyficzne trudności w czytaniu
•		 trudności	z	przypomnieniem	sobie	głoski	odpowiadającej	odczyty-

wanej literze,
•		 mylenie	liter	o	podobnych	kształtach	np.	b-d;	d-g,
•		 czytanie	krótkich	wyrazów	od	końca	do	początku	np.	od	–	do,
•		 czytanie	pierwszej	i	ostatniej	sylaby	z	opuszczaniem	środkowej,
•		 częste	gubienie	miejsca,	w	którym	się	czyta,
•		 przeskakiwanie	wyrazów,
•		 gubienie	linijek,	ponowne	czytanie	tej	samej	linijki,
•		 opuszczanie	początków	wyrazów	lub	końcówek	podczas	czytania,
•		 odczytywanie	pierwszej	sylaby	i	zgadywanie	wyrazu,
•		 dokonywanie	syntezy	głosek	po	cichu,	następnie	głośne	czytanie	

całego wyrazu,
•		 nieuwzględnianie	znaków	interpunkcyjnych,
•		 wolne	tempo	czytania,
•		 niezrozumienie	czytanego	tekstu,
Specyficzne błędy związane z dysortografią
•		 opuszczanie,	dodawanie	i	przestawianie	liter	oraz	sylab,
•		 mylenie	liter	o	podobnym	kształcie	np.	l	–	t	–	ł,
•		 pisanie	 liter	zwierciadlanych,	pisanie	wyrazu	od	strony	prawej	

do lewej: pismo lustrzane,
•		 pomijanie	znaków	diakrytycznych,
•		 pojawianie	 się	 wyrazów	 bezsensownych	 na	 skutek	 obecności	

w jednym wyrazie kilku rodzajów błędów,
•		 błędy	 ortograficzne	 nie	wynikające	 z	 nieznajomości	 zasad	 pi-

sowni,
Błędy związane z dysgrafią
•		 problemy	 ze	 zmieszczeniem	 się	w	 liniaturze	 zeszytu,	 z	 kreśle-

niem kształtu liter,
•		 pisanie	liter	o	różnych	wymiarach,	niekształtnych,	drżących,	na-

chylonych w różnych kierunkach,
•		 pismo	mało	czytelne,
•		 nieestetyczne	zeszyty,
•		 wolne	tempo	pisania,
•		 łączenie	dwóch	liter	w	jedną,
•		 pojawianie	się	dodatkowych	elementów	w	literze,
•		 brak	łączenia	liter	lub	błędne	łączenia,

PsyCHOlOgiA

Czarodziejskie „dys” – czyli 
słów kilka o dysleksji – część I

Wczesne rozpoznanie problemu u dziecka, określenie zabu- 
rzeń i właściwa interwencja we wczesnych etapach rozwo-
ju dziecka, prowadzi nie tylko do wykrycia ryzyka dysleksji  
i podjęcia działań naprawczych, ale również pozwala zmniej-
szyć bądź zniwelować zaburzenia rozwojowe i umożliwia  
łatwiejszy start dziecka w szkole.
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Trudne dzieci

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka

Dużo łatwiej wychowuje się 
dziecko, które jest spokojne, 
niż dziecko tzw. trudne. 
Z tym stwierdzeniem za-
pewne każdy się zgodzi. Ale 

tak naprawdę zachowania 
trudne, nie biorą się z nikąd. 

One bardzo często są od 
dawna, tylko wcześniej 
nie zwraca się, na nie 

uwagi, bo dziecko nie miało oka-
zji wchodzić w interakcje z ró-
wieśnikami, lub było usprawie-
dliwiane przez otoczenie, mam 
czas by go wychować. 

W konsekwencji dziecko 
zostaje obwiniane za swoje za-
chowanie. A tak naprawdę na to, 

jakie ono jest, ma wpływ wiele 
czynników, o których niesłusznie 
się zapomina.

Od rodziny zaczyna się 
wszystko, to, w jakiej atmosfe-
rze dziecko przebywa, relacje 

z mamą, tatą, rodziców między 
sobą, rodzeństwem, a co za tym 
idzie świadome i mądre wycho-
wanie rodziców, czy tylko przy-
padkowe, dziecko jest, bo jest, 
włączy się mu telewizor i będzie.

Dzieci mają tzw. skoki rozwojowe. Jego zachowanie również 
bywa podyktowane tym, że ten mały człowiek rośnie dojrzewa, 
zmienia się jego psychika. Dzieci są spragnione miłości i proszą  
o nią będąc niesfornymi, bo wiedzą, że jak będą niegrzeczne 
zwrócą na siebie uwagę. 

Dysleksja wpływa znacząco 
na zaburzenia funkcji percepcyj-
no-motorycznych: postrzegania 
wzrokowego, percepcji słucho-
wej, motoryki i ich współdziała-
nia (integracji percepcyjno-mo-
torycznej), funkcji językowych, 
pamięci (wzrokowej, słuchowej, 
ruchowej), lateralizacji, orientacji 
w schemacie ciała (wszystkie po-
wyższe terminy zostały szczegóło-
wo omówione we wcześniejszych 
artykułach).

Biorąc pod uwagę dominują-
cą grupę zaburzeń, możemy wy-
różnić następujące typy dysleksji:
•	 Dysleksja typu wzrokowe-

go – zaburzona zostaje per-
cepcja wzrokowa i pamięć 
wzrokowa, występują również 
zaburzenia koordynacji wzro-
kowo-ruchowej i ruchowo-
-przestrzennej.

•	 Dysleksja typu słuchowego 
– zaburzona zostaje percepcja 
słuchowa i pamięć słuchowa, 
często występują  zaburzenia 
językowe.

•	 Dysleksja integracyjna – za-
burzony zostaje proces inte-
growania bodźców docierają-
cych z różnych zmysłów tzn. 

zaburzenia dotyczą integracji 
percepcyjno-motorycznych.

•	 Dysleksja typu mieszanego 
– zaburzenia występują za-
równo w pamięci i percepcji 
wzrokowej, pamięci i per-
cepcji słuchowej jak również 
w wyobraźni i orientacji prze-
strzennej.
Analizując zjawisko dyslek-

sji rozwojowej należy podkreślić 
fakt, że wczesne rozpoznanie 
problemu u dziecka, określenie 
zaburzeń i właściwa interwencja 
we wczesnych etapach rozwo-
ju dziecka, prowadzi nie tylko 
do wykrycia ryzyka dysleksji 
i podjęcia działań naprawczych, 
ale również pozwala zmniejszyć 
bądź zniwelować zaburzenia roz-
wojowe i umożliwia łatwiejszy 
start dziecka w szkole. 

Diagnoza w placówkach oś- 
wiatowych rozpoczyna się już 
w przedszkolu, gdzie każde dziec-
ko 5-6 letnie jest diagnozowane 
pod względem dojrzałości szkol-
nej, następnie dokonuje się wstęp-
nej diagnozy ryzyka dysleksji pod 
koniec klasy I i II, natomiast pełna 
diagnoza dysleksji rozwojowej na-
stępuje po klasie III. 

Proszę jednocześnie pamię-
tać, że badania specjalistyczne 
odbywają się w Poradniach Psy-
chologiczno-Pedagogicznych 
na wniosek rodzica, nauczyciel 
dokonuje wstępnej diagnozy i in-
formuje o niej rodzica natomiast 
nie posiada kompetencji do wy-
stawiania opinii. 

Symptomy ryzyka dysleksji 
zauważane są już w wieku nie-
mowlęcym tak więc to państwo 
jesteście pierwszymi osobami, 
które mogą ją zauważyć u swo-
jego dziecka. Dokładną charak-

terystykę symptomów oraz test 
pokazujący ryzyko wystąpienia 
dysleksji przedstawię w drugiej 
części artykułu za miesiąc  

Odmiany dysleksji

W literaturze przedmiotu odnajdujemy kilka odmian dysleksji, 
w zależności od rodzaju zaburzonych funkcji oraz od głębokości 
deficytu każdej z nich. Pojawiające się trudności mogą występo-
wać oddzielnie lub łączyć się. Wyróżnia się następujące odmiany 
dysleksji:
•		 Dysgrafia – charakteryzuje się zniekształconą stroną graficzną 

pisma, które jest brzydkie, niekaligraficzne, czasami trudne do 
odczytania nawet przez samego piszącego.

•		 Dysfonia – bardzo rzadko spotykana, przejawiająca się niewy-
raźnym i cichym mówieniem.

•		 Dyskalkulia – objawiająca się trudnościami w rozwiązywaniu 
nawet najprostszych zadań matematycznych.

•		 Dysleksja – przejawiająca się trudnościami w płynnym czyta-
niu, czasami połączonymi z problemami podczas pisania.

•		 Dysortografia – charakteryzuje się trudnościami w opanowa-
niu poprawnej pisowni, objawia się poprzez nagminne popeł-
nianie błędów, w tym głównie ortograficznych przy jednocze-
snej dobrej znajomości zasad ortografii.

•		 Hiperdysleksja – objawiająca się trudnościami w czytaniu ze 
zrozumieniem.

Badania specjalistyczne odbywają się w Poradniach Psycholo-
giczno-Pedagogicznych na wniosek rodzica, nauczyciel dokonuje 
wstępnej diagnozy i informuje o niej rodzica natomiast nie posia-
da kompetencji do wystawiania opinii.

Symptomy ryzyka dysleksji 
zauważane są już w wieku 
niemowlęcym tak więc to 
państwo jesteście pierwszymi 
osobami, które mogą ją za-
uważyć u swojego dziecka.
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Słyszę niekiedy opinie mamy 
i taty, przecież on/ona ma wszyst-
ko, ja w jego wieku nie miałem 
tyle zabawek. A może to nie 
chodzi o zabawki tylko o czas 
spędzony z dzieckiem, by usiąść 
zapytać, co się ciekawego działo 
w przedszkolu, szkole. Prowadzić 
z dzieckiem dialog.

Trudne zachowania dziecka, 

to również etapy jego dojrzewa-
nia, ale nie te w dorosłym życiu, 
ale od małego. Dzieci mają tzw. 
skoki rozwojowe i jego zacho-
wanie również bywa podykto-
wane tym, że ten mały człowiek 
rośnie dojrzewa, zmienia się jego 
psychika.  Dzieci są spragnione 
miłości i proszą o nią będąc nie-
sfornymi, bo wiedzą, że jak będą 

niegrzeczne zwrócą na siebie 
uwagę. 

Temperament i charakter 
dziecka, też bywają decydują-
ce. Dziecko, bardziej żywe ma 
problem, aby dłużej usiedzieć 
w jednym miejscu, szybciej się 
nudzi, ale to nie jest oznaka złe-
go zachowania. Dziecko takie 
jest i jego nadpobudliwości, nie 

da się wyleczyć słowami „usiądź 
grzecznie”.

Zapominamy, że też kiedyś 
byliśmy dziećmi i niekoniecznie 
aniołkami, idealizujemy nasze 
dzieciństwo i młodość, bo chce-
my by dzieci miały dobre przy-
kłady. Jak mówi stare przysłowie 
„Niedaleko pada jabłko od jabło-
ni”. Czy coś w tym jest?  

i zaczyna ją śpiewać… nie jak 
modlitwę, ale jak po prostu kon-
cert, albo jak taniec jakiś, albo 
nawet jak jazz czy pop. Słuchać 
tego trudno, bo nie ma w tym 
duszy; taka galwanizacja trupa.

A drugi typowy dźwięk to 
dzwony. W klasztorach, które 
przy swoim kościele nie mają 
duszpasterstwa, odzywa się naj-
częściej tylko wewnętrzny dzwo-
nek w domu, zwołujący siostry 
na wspólna modlitwę czy inne 
zbiorowe zajęcia; najwyżej czasem 
na dachu odzywa się sygnaturka. 
Ale w Staniątkach jest przy ko-
ściele parafia i kilka razy dziennie 
z dzwonnicy płynie melodyjne 
wołanie: na Mszę, na Anioł Pań-
ski, a także po czymkolwiek zgo-
nie, celem modlitwy za zmarłego. 

Dzwonnica jest stosunkowo 

późna; zbudowano ją dopiero 
w XIX wieku, chociaż bardzo 
prawdopodobne, że poprzednio 
stała tu dzwonnica drewniana, 
jedna z takich, jakich wciąż jesz-
cze wiele zachowało się w Ma-
łopolsce; mają taką na przykład 
cystersi w Mogile. Musiała tu od 
wieków istnieć jakaś dzwonnica, 
skoro wiadomo, że jeden z dzwo-
nów jest niemal równie stary 
jak dzwon Zygmunta i właśnie 
zaczyna budzić zainteresowanie 
specjalistów. 

Nasza dzwonnica dzisiejsza, 
chociaż zbudowana w zupełnie 
innym stylu niż kościół i klasztor, 
jest bardzo piękna dzięki świet-
nym proporcjom, i razem z wy-
sokim dachem kościelnym sta-
nowi bardzo charakterystyczny 
element miejscowej architektury, 
rozpoznawalny z daleka. 

Pod sam koniec II Wojny Światowej, jak głosi lokalna tradycja, 
Niemcy postanowili ten metal zagarnąć. Żeby go zanadto nie 
rozbić przy wyjmowaniu z dzwonnicy, kazali okolicznym go-
spodarzom zwieźć pod wieżę całą słomę, jaką mieli, i stanął  
z tej słomy duży stóg, ale dzwony pozostały na miejscu; już nie 
było czasu zająć się nimi, armia niemiecka była w odwrocie. 
Więc dzwony grają do dzisiaj.

A dzwony, wiadomo: w jed-
nych budzą pobożność, w innych 
chciwość. Indywidualny złodziej, 
oczywiście, takiego ciężaru nie 
wykradnie, ale bywają w historii 
złodzieje potężni, władcy albo 
najeźdźcy, i takim zwykle przy-
chodzi chętka na metal, z które-
go dzwony są ulane. Od wieków 
z podobnych metali odlewano 
przecież armaty. 

Pod sam koniec II Wojny 

Światowej, jak głosi lokalna tra-
dycja, Niemcy postanowili ten 
metal zagarnąć. Żeby go zanad-
to nie rozbić przy wyjmowaniu 
z dzwonnicy, kazali okolicznym 
gospodarzom zwieźć pod wieżę 
całą słomę, jaką mieli, i stanął 
z tej słomy duży stóg, ale dzwo-
ny pozostały na miejscu; już nie 
było czasu zająć się nimi, armia 
niemiecka była w odwrocie. Więc 
dzwony grają do dzisiaj  

dokończenie ze str 13

Franceski Simon, a gimnazjaliści 
„Stowarzyszenia Umarłych Po-
etów” N. H. Kleinbaum.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali z rąk Danuty 
Wieczorek, dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta i Gminy 
Niepołomice oraz Ireny Karcz, 
dyrektor  SP nr 3, pamiątkowe 
dyplomy i książki.  Ufundował je  
burmistrz Roman Ptak, który już 
po raz kolejny objął nasz konkurs 
honorowym patronatem.

W etapie powiatowym Tur-
nieju w Szkole Podstawowej 
w Grodkowicach naszą gminę re-
prezentować będą laureaci trzech 
pierwszych miejsc obydwu kate-
gorii wiekowych konkursu. Ży-
czymy im wielu sukcesów!  

iNFOrMACJA DlA rODZiCów
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach 
informuje, że w dniach 5 – 30 marca 2012  trwają zapisy do oddziałów przed-
szkolnych dzieci 5, 6-letnich oraz do klas I  6, 7-latków na rok szkolny 2012/2013.

Zapisy trwają od poniedziałku do piątku w sali nr 101 w godzinach:
Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 14:30 – 17:00
Środa 13:00 – 17:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 13:00
Rodzice przychodzą z dziećmi (przedstawiają do wglądu akt urodzenia oraz  
nr PESEL).

Szczegółowe informacje: sekretariat szkoły, 12 281 10 85

dokończenie ze str 22



Marzec 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    27

PrAwO

Krzysztof Sondel 
adiunkt w Zakładzie Prawa na 
Wydziale Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania  
Fizycznego w Krakowie 

Z chwilą zawarcia związku  
małżeńskiego powstaje pomię- 
dzy małżonkami wspólność 
majątkowa. Polega ona na 
tym, iż wszystkie przedmioty 
nabyte przez małżonków 
(lub jednego z nich) w trakcie 
trwania małżeństwa, stają się 
majątkiem wspólnym. 

Do tego majątku należy 
m. in. wynagrodzenie za  
pracę oraz dochody z in- 

nej działalności każdego z mał- 
żonków, dochody z majątku wspól-
nego, a także środki zgromadzone 
na funduszach emerytalnych. 

W czasie trwania wspólności 
każdy ze współmałżonków jest 
współposiadaczem przedmiotów 
i ma prawo z nich korzystać, na-
tomiast nie może żądać podziału 
tego majątku, ani nim rozporzą-
dzać bez zgody drugiego. Obo-
je małżonkowie muszą zatem 
współdziałać w zarządzaniu tym 
majątkiem. 

Oczywiście czynności zwy-
kłego zarządu może dokonywać 
każdy z nich, natomiast doko-
nanie czynności przekraczającej 
zwykły zarząd wymaga uzyska-
nia zgody drugiego. Dotyczy to 
przede wszystkim takich czyn-
ności jak zbycie, obciążenie lub 
nabycie nieruchomości (gospo-
darstwa rolnego) albo dokonania 
darowizny z majątku wspólnego 
(z wyjątkiem drobnych, zwycza-
jowo przyjętych). Należy podkre-
ślić, że bez zgody współmałżonka 
taka czynność jest nieważna. 

Istnieje tu jednak wyjątek, 

a mianowicie gdy jeden ze współ-
małżonków odmawia zgody lub 
nie można się z nim porozumieć 
(np. przebywa za granicą i nie ma 
z nim kontaktu), drugi współ-
małżonek może zwrócić się do 
sądu o zezwolenie na dokonanie 
takiej czynności, które zostanie 
udzielone w przypadku, gdy wy-
maga tego dobro rodziny. Sąd ma 
również prawo pozbawić jednego 
współmałżonka możliwości sa-
modzielnego zarządzania mająt-
kiem wspólnym.

Poza tym każdy małżonek 
posiada swój majątek osobisty, do 
którego należą przedmioty nabyte 
przed zawarciem związku mał-
żeńskiego oraz te, które po jego 
zawarciu zostały nabyte w drodze 
dziedziczenia lub darowizny albo 
służące do zaspokajania potrzeb  
osobistych wyłącznie jednego z nich. 

Ponadto do majątku osobi-
stego zaliczane są prawa niezby-
walne (np. służebności osobiste), 
prawa autorskie lub pokrewne, 
przedmioty uzyskane z tytułu od-
szkodowania za uszkodzenie ciała 
lub wywołanie rozstroju zdrowia 
albo zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę oraz jako nagroda za 
osobiste osiągnięcia naukowe. 

Do tego majątku wchodzą 
również przedmioty nabyte z ma- 
jątku osobistego małżonka z wy-
jątkiem urządzeń gospodarstwa 
domowego, które zaliczane są do 
majątku wspólnego. 

Szczególnie istotna wydaje 
się sprawa budowy domu przez 
obojga małżonków na działce na-
leżącej przed ślubem do jednego 
z nich. W takiej sytuacji dom bę-
dzie własnością tego małżonka, 
do którego należy działka, chyba 
że wspólność majątkowa zostanie 
rozszerzona na przedmioty naby-
te przed zawarciem związku (np. 
na taką nieruchomość) w drodze 
umowy małżeńskiej, zwanej in-
tercyzą.

Powstanie wspólności ma-
jątkowej pomiędzy małżonkami 
pociąga za sobą również za sobą 
dalsze konsekwencje takie, jak 
odpowiedzialność współmałżon- 
ka za długi zaciągnięte przez dru-
giego. Oboje są bowiem odpo-
wiedzialni solidarnie za zobowią-
zania zaciągnięte przez jednego 
z nich w sprawach wynikających 
z zaspokajania potrzeb rodziny. 
Oprócz tego kwestia ta nabiera 
poważnego znaczenia w razie 

wzięcia pożyczki lub kredytu. 
Z reguły kredytodawcy (po-

życzkodawcy) żądają wyrażenia 
zgody przez drugiego małżonka 
na jego zaciągnięcie albo przedsta-
wienia intercyzy (zawartej w for- 
mie aktu notarialnego) o roz-
dzielności majątkowej. Jest to po-
wszechna forma zabezpieczenia, 
gdyż wzięcie pożyczki bez zgody 
współmałżonka ogranicza prawo 
wierzyciela (w przypadku braku 
spłaty) do dochodzenia swego 
roszczenia wyłącznie z majątku 
osobistego dłużnika (w tym wy-
nagrodzenia za pracę i dochody 
z innej działalności). 

Oznacza to, że nie ma on 
prawa sięgać do majątku wspól-
nego obojga małżonków. Jeżeli 
współmałżonek wyrazi zgodę na 
wzięcie kredytu (pożyczki), wte-

dy wierzyciel może zaspokajać 
swe roszenia z majątku osobistego 
dłużnika oraz majątku wspólnego. 

W majątku wspólnym oboje 
małżonkowie mają równe udzia-
ły, jednakże z ważnych powodów 
każdy z nich może żądać ustalenia 
swojego udziału z uwzględnie-
niem stopnia przyczynienia się do 
powstania tego majątku. Obliga-
toryjnie bierze się tu pod uwagę 
nakład pracy osobistej przy wy-
chowaniu dzieci oraz we wspól-
nym gospodarstwie domowym  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. 
zm.)

Majątek w małżeństwie – cz. I
W czasie trwania wspólności każdy ze współmałżonków jest 
współposiadaczem przedmiotów i ma prawo z nich korzystać, 
natomiast nie może żądać podziału tego majątku, ani nim roz-
porządzać bez zgody drugiego. Oboje małżonkowie muszą za- 
tem współdziałać w zarządzaniu tym majątkiem.

Wzięcie pożyczki bez zgody współmałżonka ogranicza prawo wie-
rzyciela (w przypadku braku spłaty) do dochodzenia swego rosz-
czenia wyłącznie z majątku osobistego dłużnika (w tym wynagro-
dzenia za pracę i dochody z innej działalności). Oznacza to, że nie 
ma on prawa sięgać do majątku wspólnego obojga małżonków.

Szczególnie istotna wydaje się sprawa budowy domu przez  
obojga małżonków na działce należącej przed ślubem do  
jednego z nich. W takiej sytuacji dom będzie własnością tego 
małżonka, do którego należy działka, chyba że wspólność  
majątkowa zostanie rozszerzona na przedmioty nabyte przed 
zawarciem związku (np. na taką nieruchomość) w drodze  
umowy małżeńskiej, zwanej intercyzą.
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NiEruCHOMOśCi

Dom – budować samemu 
czy kupić gotowy?

Agnieszka Wojtas 
pośrednik nieruchomości,  
licencja nr 5928

Wiele osób przed wyborem 
domu staje przed dylematem:  
czy budować samodzielnie, 
kupić w stanie surowym, 
developerskim, czy też goto-
wy do zamieszkania. Każda 
z tych opcji ma swoje wady 
i zalety. 

Podstawowym pytaniem, 
które należy sobie zadać 
jest budować czy kupić. Je-

śli chcemy budować samodzielnie, 
to z pewnością musimy liczyć się 
z koniecznością poświęcenia du-
żej ilości czasu i wysiłku na znale-
zienie działki, a później projektu, 
załatwienie wszelkich formalno-
ści, znalezienie ekipy, a później 
oczywiście wybór i zamawianie 
materiałów budowlanych. 

Niezaprzeczalną zaletą w ta-
kiej sytuacji jest możliwość decy-
dowania o wszystkim, co doty-
czy naszego domu. Dzięki temu 
wszystkie etapy począwszy od 
wyboru miejsca, poprzez projekt, 
a później wybór materiałów i kon-
trolę nad wykonywanymi pracami 
są pod ścisłą kontrolą inwestora. 

Często dzięki zaangażowaniu 
własnego czasu, wykonywaniu nie- 
których prac samodzielnie lub 
z rodziną budowę udaje się pro-
wadzić tańszym kosztem niż gdy- 
by robił to developer. Należy jed-
nak pamiętać, że proces budowla-
ny trwa od kilku-kilkunastu mie- 
sięcy do nawet kilku lat, więc 
osoby, którym zależy na szybszej 
możliwości przeprowadzenia się 
do nowego domu powinny jed-

nak zastanowić się nad wyborem 
domu gotowego.

Jeśli więc chcemy zaoszczę-
dzić trochę czasu, możemy zdecy-
dować się na zakup domu w stanie 
surowym otwartym (bez okien) 
lub zamkniętym (z zamontowa-
ną stolarką okienną). Zyskujemy 
wówczas czas potrzebny na wy-
bór działki i projektu, załatwienie 
formalności i wykonanie grubych 
prac budowlanych takich jak fun-
damenty, ściany i dach. 

Nadal jednak, tak jak w przy-
padku budowy całkiem od zera, 
możemy wprowadzać ewentualne 
zmiany w przebieg ścianek działo-
wych, zmieniać rozkład pomiesz-
czeń i ich przeznaczenie oraz 
wpływać na rodzaj i przebieg in-
stalacji. Cały dalszy etap budowy 
i wpływ na niego jest już taki sam. 

Niestety praktyka pokazuje, że 
trzeba bardzo uważać, aby nie dać 
się naciągnąć na dodatkowe kosz-
ty przez niektórych pseudo-fa-
chowców. Kontrola ekip wymaga 
sporo zaangażowania ze strony in-
westora i zdobywania dodatkowej 
wiedzy, aby móc samodzielnie czy 
też z pomocą zaufanych specjali-
stów stwierdzić, że prace budow-
lane i instalacyjne były wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Każdy kto przeżył budowę 
własnego domu, mógłby opo-
wiedzieć wiele nie zawsze opty-
mistycznych historii na ten te-
mat. Dlatego osoby o mniejszej 
wiedzy budowlanej, mniejszych 
możliwościach zaangażowania się 
w budowę czy też z innych przy-
czyn chcące uniknąć kontaktu 
z dużymi pracami budowlanymi 

wybierają zakup domu w stanie 
developerskim.

Wybierając taki dom klient 
kupuje gotowy dom z tynkami, 
wylewkami, instalacjami, w któ-
rym wystarczy położyć podłogi, 
pomalować ściany i położyć płyt-
ki w łazienkach. Może dokonać 
niewielkich zmian w układzie 
ścianek działowych, punktach 
oświetlenia, instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, ale w zdecydowa-
nie mniejszym zakresie niż przy 
domu w stanie surowym. 

Każda taka zmiana wiąże się 
ponadto z dodatkowymi koszta-
mi, gdyż prace te trzeba wykonać 
jeszcze raz, a przecież kupując 
dom inwestor już za te prace za-
płacił. Ma natomiast pełny wpływ 
na sposób i standard wykończenia 
wnętrza, a więc może to zrobić wg 
własnego gustu co dla dobrego sa-
mopoczucia jest przecież niezwy-
kle istotne. 

Czas, który jest potrzebny na 
wykończenie domu jest oczywiście 
zależny od wielu czynników ta-
kich jak dostęp do ekip wykończe-
niowych, wybrane materiały (na 
niektóre trzeba czekać nawet kil-

kanaście tygodni), ale zwykle nie 
przekracza kilku miesięcy. Jeśli zaś 
brać pod uwagę koszty, to zakup 
domu w stanie developerskim jest 
z pewnością droższy od wybudo-
wania domu w takim stanie, gdyż 
zawiera marżę developera.

Ostatnim, a przy tym naj-
szybszym sposobem zamieszka-
nia we własnym domu jest zakup 
gotowego domu na rynku wtór-
nym. Nie mamy wówczas wpły-
wu na materiały, z których on zo-
stał wybudowany ani na sposób 
wykończenia wnętrz. Możemy 
go oczywiście dopasować do wła-
snych potrzeb, ale to zawsze wią-
że się z dodatkowymi kosztami. 

Nie da się też jednoznacz-
nie określić czy zakup takiego 
domu jest tańszy czy droższy od 
wcześniej opisanych. Zależy to 
bowiem od wieku kupowanego 
domu, jego stanu, standardu wy-
kończenia oraz tego na ile jego 
stan odpowiada potrzebom ku-
pującego, a to zawsze jest kwestią 
indywidualną. 

Podsumowując powyższe roz- 
ważania, aby podjąć decyzję o bu- 
dowie lub zakupie domu, trze-
ba rozważyć kiedy chcemy się 
do nowego domu wprowadzić, 
koszty, które jesteśmy w stanie 
ponieść, czy i jaki wpływ chcemy 
mieć na sposób i materiały, z któ-
rych dom będzie wykonany oraz 
czas, który możemy poświęcić, 
żeby kontrolować postęp prac  

Czas, który jest potrzebny na wykończenie domu jest oczywiście 
zależny od wielu czynników takich jak dostęp do ekip wykończe-
niowych, wybrane materiały (na niektóre trzeba czekać nawet 
kilkanaście tygodni), ale zwykle nie przekracza kilku miesięcy. 
Jeśli zaś brać pod uwagę koszty, to zakup domu w stanie de-
veloperskim jest z pewnością droższy od wybudowania domu  
w takim stanie, gdyż zawiera marżę developera.

Aby podjąć decyzję o budowie lub zakupie domu, trzeba rozwa-
żyć kiedy chcemy się do nowego domu wprowadzić, koszty, które 
jesteśmy w stanie ponieść, czy i jaki wpływ chcemy mieć na spo-
sób i materiały, z których dom będzie wykonany oraz czas, który 
możemy poświęcić, żeby kontrolować postęp prac.
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BEZPiECZEńsTwO

Przemoc w rodzinie

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

 
Przemoc domowa rzadko 
jest czynem jednorazowym. 
Znacznie częściej jest proce-
sem o długiej, nawet kilku-
letniej historii. Ma tendencję 
do powtarzania się według 
zauważalnej prawidłowości. 

Badania wykazały, że 
związki, w których kobie-
ty doznają przemocy fi-

zycznej ze strony swoich partne-
rów, przechodzą przez trzy fazy 
powtarzającego się cyklu.   

Faza narastającego napięcia 
– jest to początek cyklu, który 
charakteryzuje się wzrostem na-
pięcia i natężeniem sytuacji kon-
fliktowych. Na tym etapie docho-
dzi do rozmaitych incydentów 
takich jak np. przejawy zazdrości, 
gniewu, kontrolowanie członków 
rodziny, używanie obraźliwych 
słów, poniżanie bliskiej osoby. 

Sprawca jest stale poirytowa-
ny i prowokuje kłótnie. Osoba, 
wobec której kierowana jest złość 
partnera stara się za wszelką cenę 
uspokoić sytuację zaspakajając żą-
dania partnera i robiąc wszystko 
by poprawić mu nastrój. Często 
sama obarcza się winą za jego za-
chowanie i dąży do zadośćuczy-
nienia i uszczęśliwienia sprawcy. 

Faza ostrej przemocy – na-
stępuje wybuch gniewu i wyłado-
wanie agresji. Czasami awanturę 
wywołuje sama ofiara zachowań 
przemocowych ponieważ nie mo- 
że już wytrzymać narastającego 
napięcia i chce żeby „już było po 
wszystkim”. 

W innych wypadkach gwał-
towny atak wywołuje sprawca 
stawiając swojej ofierze żądania, 

których nie jest ona w stanie speł-
nić, na co on odpowiada agresją. 
Poirytowany dotąd sprawca wpa-
da w szał, traci całkowicie kon-
trolę nad swoim zachowaniem 
nie licząc się ze skutkami swoich 
agresywnych działań. W trakcie 
ataku ofiara robi wszystko, żeby 
ochronić siebie i uspokoić part-
nera. Zabiegi te jednak rzadko 
przynoszą pożądany skutek. 

Wraz   z ustaniem aktu prze-
mocy ofiara znajduje się w stanie 
szoku, nie chce uwierzyć w to co 
się stało. Pojawia się u niej prze-
rażenie, bezradność, poczucie 
wstydu, ale także złość, która po-
woduje, że najczęściej w tej fazie 
trwania przemocy osoby, które 
jej doznały decydują się na we-
zwanie pomocy i złożenie skargi, 
a więc początkują interwencję 
w sytuacji przemocy w rodzinie. 

Jeśli osoba zagrożona prze-
mocą nie zgłosi się do właści-
wych instytucji po pomoc, jest 
to ostatni moment by przerwać 
cykl przemocy, nim rozpocznie 
się ona na nowo.

Faza miodowego miesiąca 
– jest to faza skruchy ze strony 
sprawcy i okazywania miłości. 
Agresor usprawiedliwia swoje za-
chowanie, okazuje żal z powodu 
tego co się stało i zaklina się, że 
to już się więcej nie powtórzy. Na 
nowo zdobywa zaufanie osoby, 
którą skrzywdził, staje się miły, 
uczynny. 

Ofiara wierzy w zapewnie-
nia partnera, w to, że się zmienił 
bo z całych sił pragnie, żeby tak 
właśnie było i nawet jeśli jeszcze 
niedawno gotowa była uciec czy 
złożyć skargę teraz zostaje i wy-
cofuje się z podejmowania dzia-

łań przeciwko sprawcy. 
Na tym etapie istnieją szanse 

na to, że jeśli sprawca chcąc utrzy-
mać związek podda się terapii, 
jego agresywne zachowania zo-
staną powstrzymane. Jednak bez 
specjalistycznej pomocy  sprawca 
nie jest w stanie długo wytrzymać 
w spokoju. Ponownie wzrasta 
w nim napięcie i wszystko zaczy-
na się od nowa.
 Przemoc w rodzinie bardzo 
często jest związana z naduży-
waniem alkoholu.

Osoby znajdujące się w stanie 
nietrzeźwości tracą samokontrolę 
i mogą zachowywać się w nie- 
przewidywalny sposób. Pod wpły-
wem alkoholu zanikają istniejące 
w człowieku hamulce, wewnętrz-
ne zakazy krępujące jego zacho-
wanie. Częste nadużywanie al-
koholu prowadzi do nasilenia się 
zachowań agresywnych. 

 Nawet osoba uznawana nor-
malnie za spokojna i opanowaną, 
w stanie upojenia alkoholowego, 
może stosować przemoc niszcząc 
swoją rodzinę. Zarówno osoby 
uzależnione jak i współuzależ-
nione wymagają specjalistycznej 
pomocy terapeutycznej. 

Nie jest łatwo przyznać się do 
tego, że w rodzinie występuje pro-
blem alkoholu i przemocy. Wstyd, 
że w rodzinie ma się kogoś, kto 
pije i terroryzuje swoich bliskich, 
obawa przed reakcją otoczenia, 
strach przed zemstą dręczyciela 

czy nieracjonalne poczucie by-
cia współwinnym przeszkadza 
w zwróceniu się po pomoc.

Należy jednak pamiętać, że 
jeśli sprawca przemocy jest uza-
leżniony od alkoholu, podjęcie 
leczenia odwykowego nie rozwią-
że problemu przemocy. Sprawca 
może stosować przemoc nie tylko 
z powodu nadużywania alkoholu. 
Jego zachowanie może mieć rów-
nież inne przyczyny. 

Zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego to dopiero 
pierwszy krok na drodze powro-
tu do normalnego życia. Samo le-
czenie odwykowe nie gwarantuje 
zaprzestania zachowań przemo-
cowych. Zdarza się, że sprawcy 
przemocy po leczeniu nałogu al-
koholowego nadal używają prze-
mocy wobec swoich bliskich. 

Aby powstrzymać przemoc, 
sprawca powinien, po zakończe- 
niu leczenia odwykowego, poddać 
się działaniom korekcyjno-edu-
kacyjnym (np. w Punkcie Inter-
wencji Kryzysowej przy Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce ul. Daniłowicza 12).

Przeciwdziałanie przemocy 
domowej, niesienie pomocy oso-
bom dotkniętym przemocą oraz 
ich rodzinom jest zadaniem re-
alizowanym przez różne instytu-
cje, służby społeczne. Należą do 
nich m.in.: policja, prokuratura, 
pomoc społeczna (ośrodki po-
mocy społecznej, Specjalistycz-

Charakterystyka przemocy w rodzinie

•		 JEST	INTENCJONALNA	–	przemoc	jest	zamierzonym	działa-
niem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowa-
nie ofiary. 

•		 SIŁY	SĄ	NIERÓWNOMIERNE	–	w	relacji	 jedna	ze	 stron	ma	
przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 

•		 NARUSZA	PRAWA	I	DOBRA	OSOBISTE	–	sprawca	wykorzy-
stuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. pra-
wo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 

•		 POWODUJE	 CIERPIENIE	 I	 BÓL	 –	 sprawca	 naraża	 zdrowie	
i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpie-
nia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. 

Przemoc w rodzinie to zamie-
rzone i wykorzystujące prze-
wagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszają-
ce prawa i dobra osobiste, po-
wodujące cierpienie i szkody.
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ne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy, Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej), Gminne Komisje 
Rozwiązywanie Problemów Al-
koholowych, służba zdrowia. 

Skutecznym sposobem in-
terweniowania wobec problemu 
przemocy w rodzinie są działania 
podejmowane przez interdyscy-
plinarne zespoły specjalistów – 
lokalne koalicje przeciwdziałają-
ce przemocy. 

Członkami takich zespołów 
są przedstawiciele wszystkich 
instytucji i organizacji z danego 

terenu zaangażowanych w zwal-
czanie i zapobieganie przemocy 
w rodzinie: pracownicy socjalni, 
policjanci, członkowie GKRPA, 
pedagodzy, psycholodzy, pielę-
gniarki środowiskowe, lekarze, 
prawnicy, kuratorzy itd. 

Zespół taki zapewnia kom-
pleksową pomoc rodzinie uwi-
kłanej w przemoc w drodze wy- 
słuchania i wsparcia osób do-
tkniętych przemocą, informowa-

nia o możliwościach uzyskania 
pomocy, kontaktowania osoby dot- 
kniętej przemocą z odpowiedni- 

mi specjalistami, wspólnego opra-
cowywania, wdrażania i monitoro-
wania realizacji planu pomocy.

Często zdarza się, iż policjan-
ci o mającej miejsce przemocy 
w rodzinie dowiadują się dopiero 
podczas przeprowadzanej inter-
wencji. Jeżeli interweniujący po-
licjanci uznają na podstawie do-
tychczas zebranych informacji, 
że w danej rodzinie rzeczywi-
ście może występować przemoc 
domowa, wówczas wypełniają 
tzw. „Niebieską kartę”. 

Wypełnienie dokumentacji 
„Niebieskiej Karty” nie jest jed-
noznaczne ze złożeniem zawia-
domienia o przestępstwie. Jest 

to policyjna notatka urzędowa. 
Wypełniony dokument nie może 
być anulowany lub „wycofany” 
na prośbę ofiary, świadka czy 
sprawcy przemocy. 

Interweniujący policjanci in-
formują ofiarę przemocy o przy-
sługujących jej prawach, możli-
wościach i miejscach uzyskania 
pomocy. Informują również po-
krzywdzonych o możliwości złoże-
nia zawiadomienia o przestępstwie 
lub wniosku o ściganie sprawcy 
przemocy w odpowiedniej jedno-
stce policji lub prokuratury.

Przestępstwo znęcania się 
nad najbliższymi (art. 207 k.k.) 
jest ścigane z urzędu  

Formy przemocy w rodzinie

•		 przemoc	fizyczna,	np.	popychanie,	odpychanie,	obezwładnianie,	
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, dusze-
nie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, 

•		 przemoc	 psychiczna,	 np.	 wyśmiewanie	 poglądów,	 religii,	 po-
chodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez od-
mowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wma-
wianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie 
i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się 
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia,

•		 przemoc	 seksualna,	 np.	 wymuszanie	 pożycia	 seksualnego,	 de-
monstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,

•		 przemoc	 ekonomiczna,	 np.	 odbieranie	 zarobionych	pieniędzy,	
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej.

Po pomoc

Instytucje w gminie Niepołomice, które mogą udzielić pomocy:
•		 Punkt	 Informacji,	 Wsparcia	 i	 Pomocy	 dla	 osób	 Dotkniętych	

Przemocą w Rodzinie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Niepołomicach ul. Piękna 1, 

•		 Miejsko-Gminna	Komisja	rozwiązywania	problemów	alkoholo-
wych w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 11,

•		 Punkt	 konsultacyjny	 dla	 Ofiar	 Przemocy	 w	 Niepołomicach,	 
ul. Grunwaldzka 11,

•		 Publiczna	Ponadgminna	Placówka	Opiekuńczo-Wychowawcza	
Wsparcia Dziennego w Niepołomicach, ul. 3 Maja 23,

•		 Komisariat	Policji	w	Niepołomicach.

Jeśli sprawca przemocy jest uzależniony od alkoholu, podjęcie le-
czenia odwykowego nie rozwiąże problemu przemocy. Sprawca 
może stosować przemoc nie tylko z powodu nadużywania alko-
holu. Jego zachowanie może mieć również inne przyczyny.

Aby powstrzymać przemoc, sprawca powinien, po zakończeniu 
leczenia odwykowego, poddać się działaniom korekcyjno-edu-
kacyjnym (np. w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12).

pod warzywa, teraz jest ku temu 
odpowiednia pora. 

Przekopaną ziemię nie zo-
stawiamy w ostrej skibie lecz od 
razu zagrabiamy (możemy dać 
trochę nawozu), aby za bardzo jej 
nie wysuszyć. Jeśli chcemy mieć 
swoje nowalijki, możemy już wy-
siać rzodkiewkę, sałatę, zielony 
groszek i posadzić cebulę dymkę. 
Na wysiew pietruszki czy mar-
chewki musimy jeszcze poczekać 
aż ziemia się trochę nagrzeje.

Marzec to bardzo dobra pora 

na przesadzanie roślin. Pamię-
tajmy, że po przesadzeniu rośli-
na wymaga szczególnej opieki, 
głównie chodzi o podlewanie 
podczas suchej pogody. Jeśli aura 
pozwoli, można już posadzić 
pierwsze kwiaty – bratki ogrodo-
we, zawilce, pierwiosnki itp.

W marcu  zaczynamy bardziej 
interesować się roślinami donicz-
kowymi. Wznawiamy zasilanie, 
jeśli jest potrzeba, przesadzamy 
do większych doniczek i możemy 
w tedy je podzielić. Jest też ostat-
nia pora na wykonanie sadzonek 

z zimujących w pomieszczeniu 
roślin balkonowych, tj. pelargonii, 
fuksji czy sundaville. 

Nie zapominajmy o rośli-
nach, które zimują w pomiesz-
czeniu (róże pienne w donicach, 
fuksje, datury, agapanty czy sun-
daville). Sprawdzamy czy nie za-
atakowały je mszyce lub choroby 
grzybowe. Jeśli tak, należy wyko-
nać odpowiedni oprysk chemicz-
ny. Podlewamy je i przycinamy 
przyschnięte pędy. Jeszcze muszą 
pozostać w pomieszczeniach, ale 
gdy tylko zrobi się ciepło, można 

je na dzień wystawiać, lecz na 
noc wnosić ponownie i tak mniej 
więcej do zimnych ogrodników 
i zimnej Zośki kiedy to skończą 
się przymrozki nocne.

W marcu jeszcze raz popro-
szę Państwa o zaproszenie ptaków 
do swojego ogrodu – tym razem 
o przygotowanie miejsc do gniaz-
dowania czyli budek lęgowych. 

Życzę wszystkim ogrodni- 
kom przyjemnej, wiosennej pra- 
cy w ogrodzie w towarzystwie 
pięknie śpiewających wiosną 
ptaków  

dokończenie ze str 33
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Spojrzenie w marcowe niebo 2012

dr Adam Michalec 
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„Byle do wiosny, boć to czas 
radosny”, mówi nam przy-
słowie, a zatem nie tylko dla 
obserwacji astronomicznych 
życzmy sobie bezchmurne-
go nieba. Po kosztownych 
emocjach związanych z suro-
wą zimą, czeka nas chyba 
wreszcie ciepła wiosna.

Wszyscy cieszymy się  
także z faktu, że Słoń-
ce powoli, ale syste-

matycznie wznosi się po Ekliptyce 
coraz wyżej i wyżej, aby wreszcie 
przeciąć równik niebieski we 
wtorek 20 marca o godz. 06.14, 
w punkcie równonocy wiosennej 
– zwanym punktem Barana. Słoń-
ce „przechodzi” wtedy z półkuli 
południowej nieba na północ-
ną, ze znaku Ryb w znak Barana. 
Rozpocznie się wówczas astro-
nomiczna wiosna, a na ten mo-
ment, szczególnie przez ostatnie 
dwa miesiące, wszyscy czekaliśmy 
z utęsknieniem. 

Ponadto, ze względu na zja-
wisko refrakcji atmosferycznej 
(ciała niebieskie – w tym również 
Słońce – widzimy wyżej nad ho-
ryzontem, niż są one w rzeczy-
wistości), powodującej zakrzy-
wienie toru promieni świetlnych, 
zrównanie dnia z nocą wystąpi 
już u nas 17 marca. W dniu 1 
marca Słońce wschodzi o 6.23, 
a zachodzi o 17.22, zaś ostatnie-
go marca wschodzi (już według 
czasu letniego) o 6.18, a zachodzi 
o 19.11, zatem wtedy dzień bę-
dzie trwał 12 godzin i 53 minuty. 
Zatem w marcu w Małopolsce 
przybędzie dnia aż o 114 minut!

Z podwyższoną, ale nadal 

wysoką aktywnością Słońca, 
które jest w fazie powolnego do-
chodzenia do maksimum aktyw-
ności magnetycznej, możemy się 
spodziewać na przełomie drugiej 
i trzeciej dekady miesiąca. 

Zdecydowanie zaś końcem 
miesiąca, a ściślej w nocy z 24/25 
marca (z soboty na niedzielę) 
czeka nas niespodzianka, nastąpi 
zmiana czasu z zimowego na czas 
letni, powinniśmy przestawić ze-
garki o godzinę do przodu. Rano 
od tej pory, musimy (powinni-
śmy) wstać o godzinę wcześniej, 
ale za to będziemy mieć dłuższe, 
jasne popołudnia!

Natomiast ciemne bezksięży-
cowe noce, dogodne do obserwa-
cji astronomicznych, będą w dru-
giej połowie miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca w marcu 
będzie następująca: pierwsza kwa- 
dra dwukrotnie: 1.III. o godz. 02.21  
oraz 30.III. o godz. 21.41, pełnia 
8.III. o godz. 10.39, ostatnia kwa-
dra 15.III. o godz. 02.25 i nów 
wiosenny 22.III. o godz. 15.37. 
Najbliżej Ziemi (w perygeum) 
znajdzie się Księżyc 10.III. o godz. 
09, a najdalej od Ziemi (w apo-
geum) będzie 26. III o godz. 04. 

Jeśli chodzi o planety, Mer-
kurego będzie można zaobser-
wować o zmierzchu nad połu- 

dniowo – zachodnim horyzon-
tem, praktycznie do połowy mie- 
siąca (najlepiej 5.III.). Wtedy  
też Merkury będzie widoczny 
maksymalnie około 10 stopni 
nad horyzontem, przy jasności 
-1 magnitudo. 

Podobnie Wenus, możemy 
ją obserwować dość wysoko nad 
południowo – zachodnim hory-
zontem, jako Gwiazdę Wieczor-
ną o jasności -4.2 magnitudo.  

Mars (-1.0 wielkość), prze-
bywający w gwiazdozbiorze Lwa, 
w dniu 3 marca o godz. 21 będzie 
w opozycji do Słońca, zatem do-
stępny jest do obserwacji przez 

całą noc. 
Jowisz (-2.2 wielkość) znaj-

duje się w gwiazdozbiorze Ba-
rana i można go obserwować na 
zachodnim niebie do końca mie-
siąca, podziwiając przez lunetkę 
gromadkę jego satelitów galile-
uszowych. 

Natomiast w drugiej połowie 

nocy w gwiazdozbiorze Panny, 
widoczny będzie Saturn o jasno-
ści +0.5, a już 15 kwietnia będzie 
w opozycji do Słońca. 

Duża średnica kątowa (oko-
ło 20 sekund łuku) i nieznaczny 
kąt nachylenia pierścieni planety 
do Ziemi, ułatwią dostrzeżenie 
wielu słabszych satelitów Satur-
na, nawet teleskopem o średnicy 
obiektywu 10 cm. 

Uran i Neptun przebywają 
na niebie w pobliżu Słońca i są 
niewidoczne. 

Pluton – karłowata planeta 
– wschodzi nad ranem, niedługo 
przed wschodem Słońca i jest nie-
widoczna na tle zorzy porannej. 

W tym miesiącu nie „planu-
je” się bogatych deszczy mete-
orów, chociaż 24 marca przypa-
da maksimum mało aktywnego, 
rozciągłego roju (Wirginidy), 
promieniującego z okoli „alfy” 
– najjaśniejszej gwiazdy w Pan-
nie. Księżyc będący dwa dni po 
nowiu, nie będzie przeszkadzał 
w drugiej połowie nocy w obser-
wacjach maksimum roju. 

Natomiast bliskość Wiosny, 
niechaj nas zachęca do ostatnich 
zimowych spacerów. Dodatkowo 
wypada tylko sobie życzyć bez-
chmurnego nieba, a w marcu ta-
kie często bywa, bowiem w parę 
dni później czeka nas Prima Apri-
lis i oczywiście niebo kwietniowe. 

Na zakończenie i na pocie-
szenie, spoglądając wieczorem, 
w środku nocy lub wczesnym 
rankiem w rozgwieżdżone nie-
bo, przypomnijmy sobie jeszcze 
jedno przysłowie: „Wiosna by tak 
nie smakowała, gdyby nas zima 
nie poczęstowała”. A zatem, sto-
sownej pogody wszystkim Pań-
stwu serdecznie życzę  

Wszyscy cieszymy się także z faktu, że Słońce powoli, ale sys-
tematycznie wznosi się po Ekliptyce coraz wyżej i wyżej, aby 
wreszcie przeciąć równik niebieski we wtorek 20 marca o godz. 
06.14, w punkcie równonocy wiosennej – zwanym punktem  
Barana. Słońce „przechodzi” wtedy z półkuli południowej nie-
ba na północną, ze znaku Ryb w znak Barana. Rozpocznie się  
wówczas astronomiczna wiosna!

W nocy z 24/25 marca (z soboty na niedzielę) czeka nas niespo-
dzianka, nastąpi zmiana czasu z zimowego na czas letni, powin-
niśmy przestawić zegarki o godzinę do przodu. Rano od tej pory, 
musimy (powinniśmy) wstać o godzinę wcześniej, ale za to bę-
dziemy mieć dłuższe, jasne popołudnia!

Aby zaobserwować planety, czy chociaż góry i kratery na Księ-
życu (najlepiej 10 marca!), można w tym celu złożyć wizytę  
w Młodzieżowym Obserwatorium astronomicznym w Niepoło-
micach, mieszczącym się przy ul. Kopernika 2 (tel. 12 281 15 61) 
– wcześniej tam telefonujemy.
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Andrzej Drabik 
Krzysztof Nowak
Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły

Tegoroczna zima długo kazała na 
siebie czekać. No i w końcu przyszła, ku 
wielkiej radości narciarzy i deskarzy. 
Uczniowie Niepołomickiego Gimna-
zjum im. Króla Władysława Jagiełły 
pod opieką swoich nauczycieli wybrali 
się na stok narciarski. 

W przeszłości organizowane były 
wyjazdy do Kasiny Wielkiej, 
Rabki, Spytkowic a nawet do 

Białki Tatrzańskiej. W tym roku wybór padł 
na odległą zaledwie o 48 km Laskową. Stok 
usytuowany na zboczu góry Kamionna (801 
m.n.p.m.) jest zapewne dobrze znany miesz-
kańcom Niepołomic. 

Do jego zalet należą: dobry i szybki dojazd, 
przyzwoita długość trasy zjazdowej, przystęp-

na cena karnetów grupowych a przy pięknej 
pogodzie wspaniałe widoki na Beskid Wyspo-
wy. Wadą jest dosyć płaski środkowy odcinek 
i brak trasy dla początkujących na dole stoku. 

Nasz wyjazd miał miejsce w piątek 10 lu-
tego tuż przed feriami. Chętnych na wyjazd 
pomimo mroźnej pogody nie brakowało. 
Grupa liczyła 19 gimnazjalistów. Umiejętno-
ści uczestników były zróżnicowane, ale naj-
ważniejsze, że wszyscy wrócili cali, zdrowi 
i zadowoleni  

PODróżE

Zima, narty i my

Bajkowe rozpoczęcie ferii

Maria Strzelec
kierownik Domu Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

Za górami, za lasami... Tak można za-
cząć naszą opowieść, ale góry nie takie 
wysokie i lasy nie tak wielkie minęliśmy, 
aby dojechać 11 lutego do Pacanowa. 
Dlaczego tam? 

Bo w tym świętokrzyskim miasteczku 
powstało Europejskie Centrum Bajek. 
Wprawdzie gospodaruje tam Koziołek 

Na zakończenie bajkowej przygody po-
szliśmy do kuźni, w której oprócz kowadła  
i miecha jest specjalny przyrząd do obcina- 
nia „rogów” niesfornym dzieciom. Nikt z na- 
szej grupy nie był poddany takiej próbie.

dokończenie na str 44
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OgróD

Zaprośmy  wiosnę ogrodu

Małgorzata Wrońska 
Dział Utrzymania Zieleni 
Ośrodek Sportu, Turystyki  
i Rekreacji w Niepołomicach 

Pomału żegnamy zimę –  
oj dała się nam we znaki. 
Mroźny luty, mam nadzie-
ję, nie narobił dużych strat 
w ogrodzie, co będziemy 
mogli niebawem sprawdzić.

Jeśli przez kilka dni w ciągu 
dnia będzie utrzymywać się 
temperatura powyżej zera, 

proponuję zajrzeć pod okrycia 
roślin, by je przewietrzyć i zacząć 
hartować – unikniemy wtedy 
tzw. zaparzenia roślin. 

Na przełomie lutego i marca 
szczególną opieką należy objąć 
rośliny zimozielone. Mocne mar-
cowe słońce może nadmiernie 
wysuszać rośliny. Ziemię mamy 
jeszcze zmrożoną, roślina nie 
może uzupełnić wyparowanej 
wody, więc aby zapobiec ususze-
niu rośliny musimy ją cieniować 
tj. przykryć  lekko włókniną. 

Jeszcze  jest pora na pobiele-
nie pni drzew wapnem. Pozwo-
li to ograniczyć nadmiernemu 
ogrzewaniu się pnia drzewa, 
przez co roślina może się rozhar-
tować i narazić na przemarznię-
cie, gdyby wystąpiły jeszcze nocą  
silne mrozy. Często zauważam, 
że mieszkańcy robią ten zabieg 

za późno, tj. przy okazji świątecz-
nych porządków w otoczeniu – 
jest on wówczas już niepotrzebny 
roślinie (chyba, że wapno zadzia-
ła odkażająco i zabije zimujące 
w korze pnia jaja lub dorosłe 
szkodniki).

Gdy minie ryzyko silnych 
mrozów możemy zacząć cięcie 
prześwietlające drzew owocowych. 
Trzymajmy się zasady, że najpierw 
wycina się posusz, pędy krzyżujące 
się i zagęszczające koronę drzewa, 
pędy „wilki” i na końcu przycina-
my pozostawione pędy. 

Gdy mamy drzewo stare, 
dawno nie przycinane, ważne 
aby cięcie rozłożyć na 2 lub 3 lata. 
Nie robimy intensywnego cięcia 
jednorazowo ponieważ drzewo 
może tego nie przeżyć. Powstałe 
rany po cięciu należy zabezpie-
czyć maścią ogrodniczą lub lac-
balsamem.

W marcu zaczynamy cięcie 
krzewów kwitnących latem lub 
jesienią czyli  kwitnących na te-
gorocznych pędach. Są to krze-
wy, tj. tawuły japońskie, horten-
sje bukietowe, powojniki (nie 
wszystkie), wrzosy, budleje, hi-
biskusy i róże. Tę grupę krzewów 
tnie się bardzo nisko, na tzw. 
jeża, gdyż zależy nam na zdro-
wych i mocnych pędach, które 
wyrosną tego roku i na nich za-
wiążą się pąki kwiatowe. Inaczej 
postępujemy z krzewami, które 
kwitną wiosną, tj. forsycje, tawu-
ła vanhouta, wajgela, hortensja 
ogrodowa, kolkwitzja, jaśmi-
nowce. Ich nie możemy tak ra-
dykalnie potraktować ponieważ 
one mają już pąki kwiatowe na 
pędach zeszłorocznych  i dopiero  
po przekwitnięciu bierzemy się 
do cięcia. Oczywiście tutaj domi-

nuje zasada, że pędy, które kwitły, 
skracamy o 1/3 dłogości. W mar-
cu możemy też zrobić cięcie pie-
lęgnacyjne wszystkich krzewów, 
zaczynając od wycięcia posuszu 
oraz starych, zagęszczających 
wnętrze krzewu  pędów.

Gdy stopnieje śnieg i tempe-
ratura unormuje się zaczynamy 
ściągać okrycie z igliwia i włók-
ninę, lecz pozostawiamy jeszcze 
kopczyki usypane z kory lub zie-
mi (rozsypujemy je, gdy minie 
ryzyko mrozów). Teraz możemy  
sprawdzić jak przezimowały ro-
śliny. Przemarznięte  i przesuszo-
ne pędy wycinamy do zdrowej 
tkanki. 

Może tak się zdążyć, że wy-
rzucimy całą roślinę lecz nie 
spieszmy się z tym ponieważ po-
trafi ona czasami wypuścić choć-
by dwa oczka, a z nich możemy 
już wyprowadzić krzew. Taką 
sytuację mieliśmy kilka lat temu, 
kiedy po ostrej zimie okazało się, 
że bardzo przemarzły róże. Nie-
cierpliwi wykopywali i sadzili 
nowe lub zastępowali innymi 
roślinami, ale jaką niespodzian-
kę mieli ci, którzy przeczekali 
i okazało się, że niektóre wypu-
ściły 2 lub 3 pędy. Z tych pędów 
można wyprowadzić mały krzew, 
gdy tylko urosną do 2 liści właści-
wych, należy uszczknąć je w celu 
rozkrzewienia się – nie pozwala-
my aby te pędy miały pierwsze 

kwiaty. Gdy tylko zawiążą się 
należy je uszczknąć (oczywiście 
dotyczy to róż).

Możemy już robić porządek 
na rabatach. Usuwamy  przekwi-
tłe byliny, które zdobiły ogród  
zimą, przycinamy je nisko przy 
ziemi, nie wyrywamy. Wygrabia-
my liście, które stanowiły okrycie 
dla bylin i jeśli się da, delikatnie 
spulchniamy ziemię zwracając 
szczególną uwagę na wybijające 
już rośliny cebulowe. 

Możemy zrobić już pierwsze 
zasilanie głównie roślin cebulo-
wych, które będą kwitły wiosną. 
Zabieramy się do dzielenia by-
lin ale tylko tych, które kwitną 

w lecie i na jesieni. Wykopane 
i podzielone na mniejsze części 
byliny można wysadzić w nowe 
miejsca lub podarować sąsiado-
wi. Dotyczy to takich bylin jak 
liliowce, dzierżany, ostróżki, rud-
bekie, jeżówki czy pysznogłówki.

Gdy tylko ziemia trochę po-
deschnie zabieramy się za traw-
nik. Intensywnie go grabimy aby 
usunąć filcowatą, uschniętą tra-
wę. Następnie wałujemy w celu 
wyrównania po zimie i napo-
wietrzamy przez areację odpo-
wiednimi grabiami lub maszyną. 
Teraz zostało już tylko zasilić 
i czekać na pierwsze koszenie. Je-
śli jesienią nie przygotowaliśmy 
ziemi pod kwiaty sezonowe czy 

Jeśli przez kilka dni w ciągu 
dnia będzie utrzymywać się 
temperatura powyżej zera, 
proponuję zajrzeć pod okry-
cia roślin, by je przewietrzyć  
i zacząć hartować – unikniemy 
wtedy tzw. zaparzenia roślin.

Jeszcze jest pora na pobielenie pni drzew wapnem. Pozwoli to ograniczyć nadmiernemu ogrze-
waniu się pnia drzewa, przez co roślina może się rozhartować i narazić na przemarznięcie, gdyby 
wystąpiły jeszcze nocą  silne mrozy. Często zauważam, że  mieszkańcy robią ten zabieg przy okazji 
świątecznych porządków – jest on wówczas już niepotrzebny roślinie (chyba, że wapno zadziała 
odkażająco i zabije zimujące w korze pnia jaja lub dorosłe szkodniki).

Może tak się zdążyć, że wyrzucimy całą roślinę lecz nie spieszmy 
się z tym ponieważ potrafi ona czasami wypuścić choćby dwa 
oczka, a z nich możemy już wyprowadzić  krzew. Taką sytuację 
mieliśmy kilka lat temu, kiedy po ostrej zimie okazało się, że  
bardzo przemarzły róże.

dokończenie na str 30
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ZDrOwiE

Kołatanie serca

Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Uczucie kołatania – szyb-
kiego bicia serca, to częsta 
dolegliwość zgłaszana przez 
pacjentów w różnym wieku. 
Dolegliwości określane przez 
pacjentów jako kołatania 
serca mogą być tylko subiek-
tywnym odczuciem chorego, 
jak również  mogą towarzy-
szyć różnego rodzaju scho-
rzeniom serca.

Uczucie  kołatania serca 
często towarzyszy scho-
rzeniom  o podłożu 

nerwicowym i wtedy nie świad-
czy o chorobie serca, a badania 
EKG jest prawidłowe (występuje 
najczęściej u kobiet).

O kołataniu  z przyspieszoną 
akcją serca mówi się wtedy, gdy 

uczuciu szybkiego bicia serca to-
warzyszy również przyspieszona 
akcja serca – w spoczynku powy-
żej 100/min, a niekiedy dochodzi 
nawet do 200 uderzeń/min.

Przyspieszona akcja serca 
(kołatanie) może towarzyszyć 
schorzeniom innych narządów 
niż serce i występować w scho-
rzeniach endokrynologicznych 
– nadczynność tarczycy, klimak-
terium, w anemii, zaburzeniach 
elektrolitowych (niedobór pota-
su, magnezu),  jak również może 
być spowodowana używkami – 
nadmiar kawy, narkotyki, dopa-
lacze, niektóre leki.

Kołatania serca mogą wystę-
pować w  uszkodzeniu serca, jak 
również  zaburzeniach czynności 
elektrycznej serca, które mogą 
być od urodzenia, a objawić 
w każdym okresie życia.

Częstoskurcz  serca to cho-
roby  którym towarzyszy również 
uczucie kołatania serca. Mają one 
najczęściej nagły początek, trwa-
ją od kilkudziesięciu sekund do 
kilkudziesięciu godzin. Może im 
towarzyszyć uczucie osłabienia, 
duszności, bólu serca, zawrotów  

głowy, spadek ciśnienia tętnicze-
go, a nawet czasami, przy bardzo 
dużym przyśpieszeniu akcji ser-
ca, zasłabnięcia. 

Częstoskurcz  charaktery-
zuje się szybkim ale miarowym 
biciem serca.  Niektóre  często-
skurcze (komorowe) stanowią 
poważne zagrożenie i wymaga-
ją natychmiastowego podjęcia 
leczenia, gdyż są potencjalnym 
zagrożeniem życia  ze względu 
na możliwość wystąpienia mi-
gotania komór i w konsekwencji  
zatrzymania krążenia.

Częstoskurcze serca mogą 
wynikać z zaburzeń czynności 
elektrycznej serca, polegających 
na tworzeniu dodatkowych dróg 
przewodzenia pobudzeń i ciągłym 
pobudzaniu serca do skurczu.

Szybkie ale nierówne bicie 
serca zazwyczaj towarzyszą  jego 
uszkodzeniu, wadom przebiega-
jącym z migotaniem, trzepota-
niem przedsionków. Towarzyszy 
jemu osłabienie chorego, mniejsza 
wydolność fizyczna, duszność, ale 
nie stanowi ono  bezpośredniego 
zagrożenia życia  

leczenie

Leczenia zależy od przyczyn i schorzeń prowadzących do kołatań serca.

Jeżeli występuje ono w przebiegu zaburzeń nerwicowych, stosuje 
się różnego rodzaju leki uspakajające, psychoterapię. Jeżeli wynika-
ją z zaburzeń hormonalnych (tarczyca, okres klimakterium),  elek-
trolitowych (niedobory potasu, magnezu) należy je w pierwszej 
kolejności wyrównać i uzupełnić.

W leczeniu farmakologicznym mamy do dyspozycji wiele leków, 
z których najczęściej stosuje się leki z grupy beta-blokerów (m.in. 
metoprolol, bisoprolol, sotalol), których zadaniem jest zwolnienie 
akcji serca i zapobieganie częstoskurczom. 

Pamiętać należy, że wiele leków może powodować kołatanie serca 
(niektóre leki przeciwastmatyczne, pobudzające, p/depresyjne), jak 
również  leki kardiologiczne. 

Czasami leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne. Wtedy decy-
dujemy się na leczenie bardziej inwazyjne. Jednym ze sposobów le-
czenia częstoskurczów jest działanie prądem – kardiowersja, które-
go celem jest wyciszenie nadmiernej pobudliwości serca w krótkiej 
narkozie, efekt wtedy jest natychmiastowy.

Stosunkowo nową metodą w niektórych zaburzeniach pracy serca, 
wynikających z dodatkowych dróg przewodzenia pobudzeń serca 
jest ablacja – polegająca na niszczeniu tych torów przewodzenia  za 
pomocą prądu, mrożenia. 

Bywa czasami, że u pacjenta nie wykrywa się żadnej przyczyny  przy-
śpieszonej akcji serca powyżej 100/min w spoczynku i wtedy pozostaje 
spowalnianie bicia serca za pomocą leków, zabiegów relaksacyjnych.

Diagnostyka

Bardzo duże znaczenie do ukierunkowania diagnostyki ma dokład-
ne zebranie informacji od chorego o charakterze kołatania (wywiad 
lekarski). Badania laboratoryjne mają za zadanie wykluczyć poza 
sercowe przyczyny kołatań.

Diagnostyka kardiologiczna polega na wykonaniu badań, w któ-
rych kluczową rolę odgrywa zapis EKG spoczynkowy (najlepiej, 
gdy uda się wykonać zapis w czasie kołatania serca).

Do tego celu służy zapis EKG metodą  Holtera, polegający na cią-
głym monitorowaniu i zapisywaniu pracy serca za pomocą przeno-
śnego aparatu. Zapis taki powinien trwać możliwie długo 24-48 lub 
72 godziny w czasie normalnej codziennej aktywności.

W diagnostyce celem wyjaśnienia częstoskurczu wykonuje się 
echokardiografię, aby wykluczyć wady i uszkodzenie mięśnia serca.

W przypadkach poważnych zaburzeń czynności elektrycznej serca 
(zespołach preekscytacji) oprócz w/w badań  konieczne jest wy-
konanie badań  elektrofizjologicznych (w warunkach szpitalnych) 
celem mapowania dodatkowych dróg przewodzenia pobudzeń 
w sercu, aby potem podjąć decyzję o dalszym leczeniu.

Czasami, w przypadku podejrzenia nerwicowego pochodzenia 
uczucia kołatań serca, konieczna jest konsultacja psychologiczna.

Przyspieszona akcja serca (kołatanie) może towarzyszyć schorze-
niom innych narządów niż serce i występować w schorzeniach 
endokrynologicznych – nadczynność tarczycy, klimakterium,  
w anemii, zaburzeniach elektrolitowych (niedobór potasu, ma-
gnezu),  jak również może być spowodowana używkami – nad-
miar kawy, narkotyki, dopalacze, niektóre leki.
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ZDrOwiE

Otyłość – problem jednostki 
czy społeczeństwa, I

dr hab. med. Marcin Baczyński
dr med. Aleksander Konturek
III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ 
w Krakowie

Otyłość – problem, który wydaje się 
nam być odległy. Bo przecież zawsze 
uważamy, iż potrafimy sterować naszą 
wagą ciała. Ale czy rzeczywiście tak jest? 

Czy wśród nas nie żyją osoby których 
ten problem dotyka? Czy obchodzimy 
śmiejąc się z ich bezradności, trudno-

ści w szybkim i sprawnym poruszaniu się czy 
innych kłopotów związanych z ich funkcjo-
nowaniem w domu, rodzinie, pracy? Czy mo-
żemy im pomóc? Czy tego chcemy? W bardzo 
wielkim skrócie chcielibyśmy przedstawić 
skalę problemu i podzielić się uwagami na ten 
temat. 

„Stanęliśmy przed wielkim problemem 
epidemiologicznym. Otyłość podwaja swo-
je szeregi co pięć lat w wielu krajach świata. 
Nadciąga ogromna fala zagrożenia zdrowia 
i ogromne wyzwanie dla tych, którzy o to 
zdrowie walczą” – twierdzi Philip Jones, prze-
wodniczący Obesity Task Force przy WHO.

Zmiany społeczne i ekonomiczne w ostat-
niej dekadzie wyraźnie wpłynęły na sposób 
odżywiania w Polsce. Podobnie jak w krajach 
zachodnich, zwiększył się udział tłuszczów 
i węglowodanów w diecie. 

Wpłynęło to znacząco na częstość wystę-
powania otyłości (BMI >30kg/m2) w naszym 
społeczeństwie, sięgającej według różnych 
źródeł 25%. Nadwagę natomiast (BMI 25-

29.9kg/m2) stwierdza się u 53% dorosłych  
Polaków (58% mężczyzn i 48% kobiet). 

W wieku powyżej 45 lat nadwagę ma 77% 
osób. Wskaźnik masy ciała Body Mass Index 
to wartość wyznaczona przez iloraz wagi ciała 
w kg i wysokości w metrach podniesionej do 
kwadratu - kg/m2. 

Wielokrotnie analizowane skutki nadwa-
gi, w tym między innymi na układ krążenia, 
oddychania, dokrewny i pokarmowy, pod-
kreślają interdyscyplinarny charakter tego 
problemu. 

Częste występowanie otyłości w popula-
cji ogólnej stanowi zagrożenie zdrowia pu-
blicznego. Leczenie otyłości decyduje często 
o skuteczności terapii wielu innych schorzeń, 
wymaga kompleksowego podejścia uwzględ-
niającego zalecenia dietetyczne, modyfikacje 
żywieniowe, aktywność fizyczną. 

Czynnikami wpływającymi na zagrożenie 
otyłością są: wiek – zagrożenie rośnie z wie-
kiem, płcią – częściej kobiety, dietą – zależne 
od przejmowania złych nawyków żywienio-
wych występujących w krajach wysokorozwi-
niętych. 

Z kolei na zespół zaburzeń metabolicznych 
w otyłości składają się: zaburzenia tolerancji 
glukozy; zaburzenia nerwowo-hormonalne: 
nadciśnienie, spadek popędu u mężczyzn, za-
burzenia miesiączkowania u kobiet; powikła-
nia w ciąży; skłonność do infekcji skórnych; 
zaburzeń snu; skłonność prozakrzepowa;  
„krótki oddech”; trudności w utrzymaniu hi-
gieny; nadmierne pocenie się; ograniczenie 
poruszania się; bóle stawowe. 

Jakie zatem stawiamy sobie cele i zało-
żenia?  

Integracja działań specjalistów z wielu 
dziedzin: począwszy od lekarzy rodzinnych, 

Definicja otyłości

Złożona, wieloczynnikowa, przewlekła 
choroba spowodowana stylem życia pro-
mującym dodatni bilans energetyczny, 
manifestująca się u ludzi z genetyczną pre-
dyspozycją do otyłości; BMI > 30 kg/m2.

Klasyfikacja otyłości

•		 Niedowaga:	<	18,5	kg/m2

•		 Normowaga:	19-24,9	kg/m2

•		 Nadwaga:	25-29,9	kg/m2

•		 otyłość	małego	stopnia:	30	-34,9	kg/m2

•		 otyłość	dużego	stopnia:	35-39,9	kg/m2

•		 otyłość	olbrzymia:	>	40	kg/m2

„Stanęliśmy przed wielkim problemem 
epidemiologicznym. Otyłość podwaja 
swoje szeregi co pięć lat w wielu krajach 
świata. Nadciąga ogromna fala zagro-
żenia zdrowia i ogromne wyzwanie dla 
tych, którzy o to zdrowie walczą” – Phi-
lip Jones, przewodniczący Obesity Task 
Force przy WHO.

Czynnikami wpływającymi na zagroże-
nie otyłością są: wiek – zagrożenie rośnie  
z wiekiem, płcią – częściej kobiety, dietą – 
zależne od przejmowania złych nawyków 
żywieniowych występujących w krajach 
wysokorozwiniętych.

psychologów, socjologów, polityków, organi-
zatorów służby zdrowia po środki masowego 
przekazu. 

Takie kompleksowe działania i inter-
wencje edukacyjne powinny modyfikować 
styl życia i czynniki środowiskowe poprzez 
unikanie wzrostu wagi u osób młodych, 
prewencję czynników ryzyka w tym zmianę 
negatywnej samooceny, leczenie farmakolo-
giczne lub w skrajnych przypadkach leczenie 
operacyjne  
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Razem: miasto i sport
Łukasz Górka: Jak ocenia Pan sportowy, nie-
połomicki rok 2011?

Roman Ptak: Zdecydowanie dobrze. Spor-
towcy reprezentujący nasze kluby i stowarzy-
szenia ciężko zapracowali na swoje osiągnięcia. 
Kolejnymi medalami swoją klasę potwierdzili 
zawodnicy Akademii Karate Tradycyjnego. 

Puszcza Niepołomice cudem, ale jednak, 
utrzymała się w II lidze, a po zmianie trenera 
i odmłodzeniu kadry, plasuje się w czołówce 
tabeli. Bardzo dobre wyniki osiągają piłkarze 
Czarnych Staniątki. Wszystko wskazuje na to, 
że w nowym sezonie klub ten będzie występo-
wał w IV lidze. Awanse do wyższych klas roz-
grywkowych wywalczyły Tęcza Słomiróg i Iskra 
Zakrzów. 

Mimo kłopotów, nadal ‘na drugim froncie’ 
grają nasi koszykarze. Sukcesy odnoszą także 
badmintoniści, pływacy, siatkarki, bokserzy taj-
scy i wielu innych. Ogromnie mnie to cieszy.

Jaki będzie 2012 rok?
 Wierzę, że nie gorszy. Mimo trudnego roku 

budżetowego, gmina Niepołomice wspiera fi-
nansowo działalność klubów sportowych, dzię-
ki czemu trenować może więcej osób. 

Jednocześnie cieszy mnie zżycie się klubów 
i stowarzyszeń sportowych z miastem. Współ-
pracujemy w wielu dziedzinach, wspólnie or-
ganizujemy wydarzenia sportowe, a zawodnicy 
chętnie biorą udział w lokalnych imprezach. 

Wierzę, że współpraca gminy i klubów zaowo-
cuje, tak jak to miało miejsce w przeszłości, do-
brymi wynikami.

Głośno mówi się o nowym stadionie Puszczy 
Niepołomice. Czy może Pan oficjalnie powie-
dzieć coś na temat planów budowy nowego 
obiektu?

Wiem, że Niepołomicom potrzebny jest 
duży kompleks sportowy. Cały czas czynimy 
starania, aby pozyskać nieruchomość, na któ-
rej taki obiekt mógłby powstać. Zakończyła się 
procedura zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, która umożliwi powstanie ta-
kiego obiektu. Jednocześnie negocjujemy wa-
runki na jakich możemy pozyskać grunt.

Bardzo bym chciał, żeby ta inwestycja po-

Z burmistrzem Romanem Ptakiem rozmawia Łukasz Górka

Mimo trudnego roku budżetowego, gmina 
Niepołomice wspiera finansowo działalność 
klubów sportowych, dzięki czemu trenować 
może więcej osób. Jednocześnie cieszy mnie 
zżycie się klubów i stowarzyszeń sporto-
wych z miastem. Współpracujemy w wielu 
dziedzinach, wspólnie organizujemy wyda-
rzenia sportowe, a zawodnicy chętnie biorą 
udział w lokalnych imprezach.

KróTKO

Do „play-off ” o awans
Jerzy Morawiec
kierownik Hal Sportowych OSTiR 
Niepołomice

Niepołomiccy koszykarze kolejny raz 
pokazali, że nie będąc faworytami roz-
grywek 2 ligi potrafią sprawiać miłe 
niespodzianki. Od 10 grudnia ub. roku  
w 6 kolejnych meczach odnieśli 5 zwy-
cięstw (w tym 3 wyjazdowe) – ulegając 
tylko UMKS w Kielcach. 
Szczególnie ostatnie zwycięstwo nad 
v-ce liderem tabeli jest ważne z uwagi 
na fakt, że po zakończeniu II rundy –  
8 pierwszych drużyn będzie rywalizo-
wać o awans do I ligi. 
21 stycznia koszykarze rozegrali mecz 
z lokalnym rywalem „Siemaszką” Pie-
kary wygrywając zdecydowanie w Nie-
połomicach 95:65. W ostatni weekend 
rozegrali mecz w Rzeszowie. Do prze-
rwy wynik był nierozstrzygnięty po 34. 
W III kwarcie uzyskali 7 pkt. przewagę, 
a w IV już w pełni kontrolowali przebieg 
gry – wygrywając zdecydowanie 83:67.
W każdym z meczów, co najmniej 5 za-
wodników zdobywa 10-15 pkt., co prze-
kłada się na świetny styl gry zespołowej 
i osiągnięte wyniki. Najważniejszym 
jednak jest fakt, że w drużynie panuje 
pełna mobilizacja i świetna atmosfera 
jak również świetna współpraca z trene-
rem Jarosławem Mosio, który wymaga 
ciężkiej pracy na treningach – co w sy-
tuacji trudnego okresu organizacyjno 
– finansowego ma kapitalne znaczenie.
Aktualnie drużyna zajmuje 6 miej-
sce w tabeli (8 zwycięstw). W związku 
z bardzo wyrównanym poziomem spor-
towym czołowych drużyn do 2 miejsca 
brakuje tylko 2 punkty. Ważnym będą 
trudne 2 kolejne mecze w Bielsku Pod-
laskim oraz Limanowej, po których ry-
walami będą już drużyny niżej notowa-
ne w tabeli.

Udany początek Kyokushin 
Karate
Adam Legutko
Karate Kyokushin Niepołomice-Jazy

28 stycznia w Rzeszowie odbył się tur-
niej Open Carpathia Kyokushin Cup 
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wstała w oparciu o Partnerstwo Publiczno-
-Prywatne, które nie wymaga jednorazowego 
wyłożenia z budżetu gminy niemałych środków 
finansowych. Jednak dopóki nie staniemy się 
właścicielami nieruchomości, nie chciałbym 
mówić więcej na ten temat.

Według doniesień oficjalnej strony Puszczy 
Niepołomice, transfer Arkadiusza Lewińskie-
go do Ruchu Chorzów został potwierdzony. 
Czy jako kibic, a kiedyś zawodnik, uważa Pan, 
że Arek ma szanse zaistnieć na tym szczeblu 
rozgrywek?

Cieszę się bardzo, że Arkowi udało się prze-
konać do siebie trenera i działaczy Ruchu Cho-
rzów. To chyba pierwszy zawodnik z Niepoło-
mic grający na tym poziomie rozgrywek!

Cieszy mnie to również dlatego, że Arek pra-
cował w Urzędzie Miasta jako księgowy. Dał się 
poznać jako sympatyczny, inteligentny i praco-
wity chłopak. Cały czas tęsknią za nim współ-
pracownice z działu (śmiech). Dlatego jestem 
przekonany, że wykorzysta swoją szansę. On ma 
po prostu poukładane w głowie i wie czego chce.
 

Co prawda Kraków nie będzie gospodarzem 
Euro 2012, jednak czy Niepołomice jako mia-
sto przygotowało jakieś niespodzianki dla ki-
biców tej arcyważnej imprezy?

Faktycznie, Euro 2012 zbliża się wielki-
mi krokami. Nie sądzę jednak, aby w związku 
z pobytem w Krakowie i Wieliczce reprezentacji 
Włoch, Holandii i Anglii, do Niepołomic przy-
jechała armia kibiców. 

Planujemy rozegrać okolicznościowy mecz 
towarzyski pomiędzy reprezentacjami Niepo-
łomic oraz Sławuty, czyli naszego zaprzyjaźnio-
nego miasta na Ukrainie. Chcemy też, wspólnie 
z zewnętrzną firmą cateringową, zorganizować 
w Parku Miejskim coś w rodzaju fan-zone. Bę-
dzie tam można oglądać mecze, przekąsić danie 
z grilla czy napić się czegoś zimnego.

Na przełomie roku swój piękny jubileusz 
świętowała Akademia Karate Tradycyjne-
go. Czy Pana zdaniem wszystkie organizacje 
sportowe w gminie powinny brać przykład 
z karateków i Pawła Janusza?

To fantastyczne, że Akademia Karate od 15 
lat tak znakomicie się rozwija. Ogromna w tym 

Razem: miasto i sport
sPOrT

ranking burmistrza romana Ptaka

•		 Sportowe	wydarzenie roku 2011 w gmi-
nie Niepołomice
Dramatyczny mecz Puszczy Niepołomice 
z Polonią Bytom w 1/16 Pucharu Polski. 
Spotkanie rozstrzygnęło się na naszą nie-
korzyść po serii rzutów karnych.

•		 Przypuszczalnie	 najważniejsze	 wydarze-
nie sportowe obecnego roku
Euro 2012

•		 Najlepszy	sportowiec:	Paweł	Janusz
•		 Najlepsza	drużyna	gminy.

Puszcza Niepołomice
•		 Najlepszy	trener

Sporty zespołowe – Dariusz Wojtowicz. 
W sportach indywidualnych wspomnia-
ny wcześniej Paweł Janusz

•		 Najbardziej	 perspektywiczna	 drużyna/
sportowiec
Drużyna – zespół piłkarski Urzędu Mia-
sta. Ten zespół po prostu musi grać lepiej. 
Inaczej się nie da
Sportowiec – Marzena Wojas i Rafał To-
masik, zawodnicy klubu Target Muay 
Thai coraz lepiej radzący sobie na zawo-
dowych ringach oraz podczas gal MMA.

Wiem, że Niepołomicom potrzebny jest duży 
kompleks sportowy. Cały czas czynimy sta-
rania, aby pozyskać nieruchomość, na której 
taki obiekt mógłby powstać. Zakończyła się 
procedura zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, która umożliwi powstanie 
takiego obiektu. Jednocześnie negocjujemy 
warunki na jakich możemy pozyskać grunt.

Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami. Pla-
nujemy rozegrać okolicznościowy mecz 
towarzyski pomiędzy reprezentacjami Nie-
połomic oraz Sławuty, czyli naszego zaprzy-
jaźnionego miasta na Ukrainie. Chcemy też, 
wspólnie z zewnętrzną firmą cateringową, 
zorganizować w Parku Miejskim coś w ro-
dzaju fan-zone. Będzie tam można oglądać 
mecze, przekąsić danie z grilla czy napić się 
czegoś zimnego.

w którym uczestniczyło 140 zawodni-
ków z 25 klubów reprezentujących 11 
federacji karate. 
W turnieju uczestniczyli kadeci i ju-
niorzy, którzy walczyli w kategorii semi 
contact oraz seniorzy i oldboye, którzy 
walczyli w formule full contact. Nie- 
połomicki klub był reprezentowany 
przez czterech zawodników: Anna Ro- 
sół (seniorki , +65 kg), Marcin Cieślik  
(juniorzy, 65 kg), Adam Legutko (senio-
rzy, 90 kg) i Artur Kowalski (seniorzy, 
+90 kg). 
Do udanych swoje występy mogą zali-
czyć Anna Rosół, która zdobyła brązo-
wy medal oraz Artur Kowalski, który 
swój debiut uwieńczył srebrnym me- 
dalem. 
Wszystkie walki turniejowe stały na 
wysokim poziomie, żaden z uczestni-
ków nie odniósł poważniejszej kontuzji, 
chociaż nie obyło się bez kilku widowi-
skowych nokautów, szczególnie po kop-
nięciach obrotowych ushiro mawashi 
geri jodan (kopnięcie obrotowe tyłem 
na strefę głowy) oraz ushiro geri chudan 
(kopnięcie tyłem na tułów).

Gasshuku
Joanna Kocot

Karatecy z Niepołomic wzięli udział 
w zimowym Gasshuku, które trwało 
od 9 do 12 lutego w „Dojo Stara Wieś”. 
Podczas zgrupowania rozegrano I Tur-
niej Polskiej Ligi Karate – wystartowa-
ło w nim dwóch naszych zawodników 
Rafał Wajda i Joanna Musiał. Rozstrzy-
gnięto także plebiscyt na najlepszych 
karateków. Paweł Janusz otrzymał sta-
tuetkę dla najlepszego zawodnika kata 
2011 roku.
„Celem tegorocznego Gasshuku było 
przygotowanie sędziów, zawodników 
i Związku do organizacji najważniejszej 
imprezy w tym roku, czyli mistrzostw 
świata” – podsumował Włodzimierz 
Kwieciński, prezes Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego.
W eliminacjach do Ligi wystartowały 
dwie zawodniczki Anna Mleko i Joan-
na Musiał. Do Ligi zakwalifikowała się 
Joanna Musiał. Ostatecznie, po kilku 
pojedynkach uplasowała się na ósmym 
miejscu.
Rafał Wajda, z uwagi na wysokie miej-

zasługa Pawła Janusza. Jego osiągnięcia spor-
towe, ale także umiejętność zjednywania ludzi, 
okazały się kluczem do sukcesu.

Pamiętam jak Akademia powstawała. Jak 
sami karatecy sprzątali, remontowali budyn-
ki i wyposażali je w niezbędny sprzęt. Strza-
łem w dziesiątkę było utworzenie przedszkola. 
Widać, że Akademia odnosi sukcesy nie tylko 
sportowe, ale i organizacyjne. Gratuluje tego 
i życzę wszystkiego najlepszego!

Jednocześnie nie chciałbym porównywać 
różnych organizacji i instytucji z kimkolwiek 
innym. Na pewno są obszary w których należy 
Akademię naśladować, ale trzeba pamiętać, że 
inne organizacje również wykonują kawał do-
brej roboty, często całkowicie ‘pro publico bono’.
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sce w ubiegłorocznej edycji Ligii, miał 
zagwarantowany start w turnieju bez 
eliminacji. Zajął drugie miejsce.
W Gasshuku uczestniczyło 13 karate-
ków z Niepołomickiej Akademii (8 se-
niorów i 5 juniorów). W ostatnim dniu 
zgrupowania rozstrzygnięto Plebiscyt 
na Najlepszych Zawodników Karate 
Tradycyjnego. I tym razem obyło się bez 
niespodzianek – statuetkę Najlepszego 
Zawodnika Kata 2011 roku otrzymał 
Paweł Janusz (ósmy raz z kolei).

Ferie z siatkówką
Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym 
w Woli Batorskiej

13-17 lutego Uczniowski Klub Spor-
towy Wola zorganizował dla młodych 
miłośników sportu „Ferie z siatków-
ką”. Zajęcia, prowadzone przez trzech 
trenerów UKS Wola, odbywały się 
w sali gimnastycznego Gimnazjum 
w Woli Batorskiej i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony dzieci 
i młodzieży.
Treningi odbywały się w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klasy 2-4 i 5-6 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
W treningach brały udział dzieci z kil-
ku szkół podstawowych w gminie Nie-
połomice, m.in.  z Woli Batorskiej, Nie-
połomic i Zabierzowa Bocheńskiego.

Ferie z szachami
Joanna Bajer 
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Suchorabie pomysłodawca i orga-
nizator turnieju 

W Szkole Podstawowej w Suchorabie 
zorganizowano Zimowy Turniej Sza-
chowy, na który przybyło dwudziestu 
zawodników reprezentujących okolicz-
ne szkoły, a nawet nieodległą Rzezawę 
z gminy  Bochnia. Zawodnicy rozegra-
li sześć partii systemem szwajcarskim. 
Sędzią turnieju był Kamil Baryczka, 
nauczyciel matematyki. Nad całością 
czuwał  prezes UKS „Goniec Staniątki” 
i trener małopolskiej kadry młodzików 
– Stanisław Turecki.
Wśród dziewcząt trzy pierwsze miejsca 
należały do uczennic SP w Suchorabie: 
I miejsce Patrycja Nowak; II miejsce 

Kalendarium sportowe – marzec
Piłka nożna:

Puszcza Niepołomice – Świt Nowy Dwór Mazo-
wiecki
17 marca | sobota | godz. 15:00 | inauguracja 
piłkarskiej rundy wiosennej II ligi w Niepoło-
micach!

Czarni Staniątki – Piast Wołowice
24 marca | sobota | godz. 15:00 | inauguracja pił-
karskiej rundy wiosennej V ligi w Staniątkach!

Koszykówka:

MTS IKAR Niepołomice – GORCE  (dziewczęta)
10 marca | sobota | godz. 10:00 | hala sportowa 
przy Gimnazjum w Niepołomicach

MKKS STACO Niepołomice – KKS NOVUM 
Lublin
17 marca | sobota | hala sportowa przy ul. 3-ego 
Maja w Niepołomicach | mecz II ligi koszykówki

MTS IKAR Niepołomice – WISŁA Kraków  
(chłopcy)
18 marca | niedziela | godz. 11:00 | hala sporto-

wa przy Gimnazjum w Niepołomicach

MKKS STACO Niepołomice – UNIA Tarnów
24 marca | sobota | hala sportowa przy ul. 3-ego 
Maja w Niepołomicach | mecz II ligi koszykówki

MTS IKAR Niepołomice – GRACZ (dziewczęta)
24 marca | sobota | godz. 13:30 | hala sportowa 
przy ul. 3-ego Maja w Niepołomicach | mecz II 
ligi koszykówki

siatkówka:

U.K.S Wola Batorska – K.S Dwójka Kraków 
(seniorki)
5 marca | poniedziałek  

U.K.S Wola Batorska – Hefalumpy (seniorzy)
6 marca | wtorek | godz.18:00 | Hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach

U.K.S Wola Batorska – U.K.S Iskra Salamanus 
20 marca | wtorek | godz.18:00 | Hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej w Niepołomicach

Przygotował: Łukasz Górka

Trasa narciarstwa 
biegowego na terenie 
Puszczy Niepołomickiej

Narty biegowe są dla każdego, dla osób 
młodych, starszych, z nadwagą oraz dla osób, 
które nie uprawiają sportu regularnie. An-
gażuje wszystkie partie mięśniowe naszego 
ciała, wspomaga pracę serca, reguluje ciśnie-
nie krwi, świetnie działa na figurę i ogólną 
kondycję. 

Poza tym z biegówek można korzystać 
każdy w prawie w każdym terenie, nie mu-
simy wyjeżdżać w góry by cieszyć się z jaz-
dy. Puszcza Niepołomicka daje nam takie 
możliwości. Pierwsze kroki na biegówkach 
będzie można stawiać na bezpiecznych,  
specjalnie do tego przygotowanych trasach.

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Niepołomicach odpowiada za przygoto-
wanie (wyciskanie trasy) i utrzymanie bie-
gowych tras narciarskich oraz ich właściwe 
oznakowanie. Trasa narciarska będzie miała 
7 km długości i biegnie przez teren Puszczy 

Niepołomickiej, wykorzystując istniejącą 
już trasę rowerową. 

W okresie zimowym Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji dysponować będzie 
wypożyczalnią sprzętu do uprawiania nar-
ciarstwa biegowego, tym samym poszerzając 
swoją ofertę sportową właśnie o narciarstwo 
biegowe. 

Mapki trasy oraz regulamin będzie do-
stępny na stronie internetowej Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Niepoło-
micach: www.ostir-niepolomice.pl oraz na 
stronie Urzędu Miasta Niepołomice: www.
niepolomice.pl

Realizacja w ramach Projektu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Trasy są 
objęte patronatem „Towarzystwa Narciar-
skiego Biegówki” (www.tnbiegowki.pl) oraz 
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
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Niepołomiccy  
koszykarze w formie

Michał Winiarski
Kierownik drużyny Staco MNLK 
Niepołomice

Po przerwie świąteczno-
-noworocznej, a dokładniej 
7 stycznia koszykarze Staco 
MNLK Niepołomice, me-
czem z AZS II Politechniką 
Warszawską, zainaugu- 
rowali rundę rewanżową 
w II Lidze Polskiego Związku 
Koszykówki. 

Zarząd Stowarzyszenia 
MNLK jaki i zawodnicy 
oraz kibice niepołomickiej 

drużyny z wielkimi nadziejami 
oczekiwali na mecze drugiej run-
dy. Jak dobrze pamiętamy, koń-
cówkę roku ekipa Staco miała bar-
dzo udaną, dzięki zwycięstwom 
w trzech ostatnich meczach.

Mecz z warszawskimi „stu-
dentami” był jednostronnym wi-
dowiskiem i potwierdził utrzyma-
nie dobrej formy Niepołomiczan 
z końcówki roku. Od początku 
zawodnicy Staco dyktowali wa-
runki gry na parkiecie, nie dając 
przyjezdnym złudzeń na dobry 
rezultat. Do przerwy 50:28 dla 
Staco i jasnym się stało, że seria 
zwycięstw gospodarzy zostanie 
przedłużona do 4 meczy. W dru-
żynie Staco MNLK Niepołomice 
na pochwałę zasłużył cały zespół.

W XV kolejce rozgrywek 
Niepołomiczanie udali się do 
Kielc na potyczkę z wiceliderem 
UMKS Kielce. Mimo dobrej gry 
w pierwszej kwarcie spotkania 
(wygranej 20:23) nasi zawod-
nicy w tym dniu nie mieli wy-
starczającej liczby atutów aby 

uwaga
Bieżące informacje na temat 
działalności Klubu i Sto-
warzyszenia MNLK można 
znaleźć na stronach interne-
towych: www.mnlk.pl  oraz 
www.pzkosz.pl 

rozwiązanie zadania z iii okładki

przeciwstawić się bardzo solidnie 
prezentującym się w tym dniu 
Kielczanom. Ostateczny wynik: 
91:73 dla gospodarzy. Wśród 
graczy Staco na wyróżnienie za-
służyli: Przemysław Ostrowski 
(22 pkt., 4 zb.) oraz Szymon Kunc 
(15 pkt., 10 zb.).

W dwóch kolejnych meczach 
ligowych Staco MNLK Niepoło-
mice grało odpowiednio: w roli 
gospodarza z UKS Siemaszką 
Piekary oraz na wyjeździe z wyżej 
notowaną HANDLOPEX AZS 
Politechniką Rzeszowską. Oba te 
spotkania łączy wiele faktów, bar-
dzo korzystnych z punktu widze-
nia niepołomickiej drużyny. 

Zarówno w jednym, jak 
i drugim spotkaniu po raz kolejny 
w ostatnim czasie świetnie radziła 
sobie drużyna Staco, grając bar-
dzo zdyscyplinowanie taktycznie, 
nie popełniając z byt wielu błędów 
i, co najważniejsze, wygrywając te 
spotkania bardzo pewnie, odpo-
wiednio: 95:65 z Siemaszką oraz 
83:66 z Politechniką. 

Nasi zawodnicy po raz ko-
lejny pokazali, że stają się coraz 
bardziej doświadczoną ekipą 
i wyciągają wnioski z porażek. 
Drużyna w obu pojedynkach 
stanowiła monolit. W meczach 
z Piekarami i Rzeszowem za 
każdym razem aż 5 zawodników 
uzyskiwało na swoim koncie 
dwucyfrową ilość punktów: Maj-
chrzak 18, Ostrowski 16, Mróz 

16, Dziura 14. Sz. Kunc 13 w me-
czu z Siemaszką oraz Majchrzak 
18, Mróz 17, Dziura 16, Sz. Kunc 
12, Ostrowski 11 z Politechniką.

XVIII kolejka spotkań przy-
niosła koszykarzom Staco wy-
jazdowy mecz w najodleglej-
szym punkcie na mapie drugiej 
ligi grupy C. Mowa oczywiście 
o Bielsku Podlaskim i potyczce 
z tamtejszym BKS Turem. Dru-
żyna z Podlasia przed tym me-
czem zajmowała wyższe miejsce 
w tabeli, co było zapowiedzią 
ciężkiego pojedynku dla Staco.  
Drużyna, po wyrównanym i peł-
nym walki spotkaniu przegrała 
71:81. Najlepiej w Staco zapre-
zentowali się: J. Dziura (11 pkt., 
12 zb.), P. Ostrowski (10 pkt., 
9 zb.). W. Majchrzak 12 pkt, M. 
Skowron 12 pkt.

Ostatnie z dotychczasowych 
zawodów ligowych koszykarze 
Stowarzyszenia Młodzieżowa 
Niepołomicka Liga Koszykówki 
rozegrali w ramach XIX kolejki 
meczem w Limanowej z MKS 
Limblachem. 

Od pierwszych sekund spo-
tkanie było niezwykle wyrów-
nane. Drużyny na przemian wy- 
grywały poszczególne kwarty. 
Pierwsza dla gospodarzy 28:26. 
Druga udana dla Staco 18:10. 
W trzeciej znów lepsi byli koszy-
karze z Limanowej i przed ostat-
nią kwartą na tablicy świetlnej 
widniał wynik remisowy 63:63. 

Ostatnia „ćwiartka” to gra kosz 
za kosz. Punktem kulminacyjny 
zawodów okazało się ostatnie 25 
sekund meczu. W tym momen-
cie Limblach prowadził 80:76 
i nic nie zapowiadało zwycię-
stwa gości z Niepołomic. Szybkie 
punkty Przemka Ostrowskiego 
i późniejsza rywalizacja w rzu-
tach osobistych po wzajemnych 
faulach obu ekip doprowadziła 
do wyniku 83:81 i piłce pod ko-
szem rywali dla Staco. 

Do końca meczu została za-
ledwie 1 sekunda. Idealne wy-
prowadzenie na pozycję strzelec-
ką, byłego reprezentanta Polski, 
Wojtka Majchrzaka i jego celna 
„trójka” równo z syreną doprowa-
dziły do eksplozji radości Niepo-
łomiczan i zwycięstwa w derbach 
Małopolski z Limblachem 84:83.

W tym dniu świetnie spisał 
się cały zespół Staco. Na wyróż-
nienie zasłużyli: J. Dziura (22 pkt. 
10 zb.) i W. Majchrzak (21 pkt.,  
3 zb., 3 as.).

Po XIX kolejkach rozgrywek 
w II Lidze zespół Staco MNLK 
Niepołomice zajmował w tabeli 
bardzo dobre 4 miejsce  
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Gimnazjada Młodzieży 
2011/2012

Sabina Gurgul 
nauczyciel wychowania fizycznego, Gimnazjum 
w Niepołomicach

Gimnazjalny Klub Sportowy „Grunwald” 
Niepołomice działający przy Gimnazjum 
im. Króla  Władysława Jagiełły w Niepo-
łomicach,  kolejny rok jest organizatorem 
współzawodnictwa sportowego w naszej 
gminie w ramach Gimnazjady Młodzieży. 

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 ry-
walizacja jest już za półmetkiem. Gimnazjaliści 
uczestniczyli w pierwszym półroczu w zawo-
dach biegowych, piłkarskich, siatkarskich i ko-
szykarskich oraz w pływaniu. Wyniki odbytych 
zawodów prezentuje tabela.

Dzięki realizacji zadania publicznego 
w zakresie popularyzacji sportu szkolnego przy 
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomi-

cach uczniowie stają się uczestnikami zawodów 
sportowych. 

Dla wielu z nich Gimnazjada Młodzieży to 
niejednokrotnie  pierwszy kontakt ze sportem.  
Dlatego warto zadbać o dobry poziom i atmos-
ferę  tych zawodów.  

GKS „Grunwald” Niepołomice  każdorazo-
wo zapewnia uczestnikom zmagań sportowych 
transport, napoje oraz drożdżówki. Nauczyciele 
wychowania fizycznego przygotowują obiekty 
sportowe, prowadzą i dokumentują zawody. Na 
koniec roku szkolnego, po zakończeniu współ-
zawodnictwa gimnazja otrzymują nagrody 
w postaci sprzętu sportowego.

Warto podkreślić, że podczas szkolnych za-
wodów sportowych główny nacisk kładzie się na 
wychowanie przez sport. W trakcie rywalizacji  
młodzi sportowcy uczą się szacunku dla prze-
ciwnika, zasad fair play. Poznają także szczegóło-
wo przepisy gier i konkurencji sportowych. Tutaj  
liczy się  nie tylko wynik, ale także styl  

Podczas szkolnych zawodów sportowych główny nacisk kładzie się na wychowanie  
przez sport. W trakcie rywalizacji  młodzi sportowcy uczą się szacunku dla przeciwni-
ka, zasad fair play. Poznają także szczegółowo przepisy gier i konkurencji sportowych.  
Tutaj  liczy się  nie tylko wynik, ale także styl.

wyniki giMNAZJADy 2011/12 

Nazwa dyscypliny
Gimnazjum 
Niepołomice

Gimnazjum 
Podłęże

Gimnazjum 
Zabierzów 
Bocheński

Gimnazjum 
Wola 
Batorska

Gimnazjum 
Staniątki

Indywidualne biegi 
przełajowe 6 4 0 5 3

Piłka nożna halowa 
dziewcząt 6 5 0 4 0

Piłka nożna halowa 
chłopców 6 2 3 4 5

Piłka siatkowa dziewcząt 5 3 2 4 6

Piłka siatkowa chłopców 6 3 0 5 4

Koszykówka dziewcząt 6 4 0 3 5

Koszykówka chłopców 6 3 0 4 5

Pływanie drużynowe 6 0 0 6 0

Pływanie indywidualne 6 4 0 5 0

SUMA 53 28 5 40 28

Julita Zawadzka; III miejsce Wiktoria 
Śledź.
Najlepszym umysłem szachowym 
wśród chłopców, ale także w ogólnej 
klasyfikacji  okazał się  Damian Le-
biest SP Staniątki, uzyskując komplet 
punktów, tuż za nim uplasował się 
Jakub Śmietana SP Podłęże, a trzecie 
miejsce zajął Dominik Pałka SP Rze-
zawa. Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju był pięcioletni Krzyś, który  
całkiem nieźle radził sobie na sza-
chownicy  uzyskując 1,5 pkt.
Dzięki fundatorom nagród: Firmie 
MAN TRUCKS Niepołomice, Radzie 
Rodziców SP w Suchorabie, Prezeso-
wi UKS „Goniec Staniątki” wszyscy 
zawodnicy otrzymali nagrody, a ści-
sła czołówka dodatkowo uhonorowa-
na została okazjonalnymi medalami. 
Dziękujemy za wsparcie i przychyl-
ność dla naszych działań  mających 
na celu popularyzację szachów wśród 
dzieci i wspomaganie ich rozwoju.

Badminton – najmłodsi 
górą
Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Badmintoniści ze Spartakusa Nie-
połomice zanotowali kolejny bardzo 
dobry występ na Małopolskim Woje-
wódzkim Turnieju o Puchar Burmi-
strza Szczucina.
Zespół Spartakusa wystąpił w nastę-
pującym składzie: Dzieci klasy I-II SP: 
Karina Kmak, Marlena Stokłosa, Kinga 
Kura, Paweł Mucha. Dzieci klasy III-
-IV SP: Robert Guńka, Nawrocki Jakub. 
Młodzicy: Natalia Przeniosło, Justyna 
Pilarska, Karol Gałan.
Najlepiej zaprezentowali się w kategorii 
dziewcząt: Marlena Stokłosa I miejsce, 
Kinga Kura II miejsce, Karina Kmak IV 
miejsce( kl. I-II), Justyna Pilarska miej-
sce III (młodzik). W kategorii chłopców 
(kl. I-II) złoty medal wywalczył Paweł 
Mucha.
Na co dzień zawodnicy trenują pod 
okiem Roberta Frasia i Kamilli Sagan-
-Gałązka.
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Klub Kyokushin Karate 2011

Adam Legutko
Karate Kyokushin  
Niepołomice-Jazy

Rok 2011 dobiegł końca, 
zatem czas na podsumowa-
nia. Ubiegły 2011 rok był 
dla Niepołomickiego Klubu 
Kyokushin Karate bardzo 
udany, zdobyliśmy łącznie 
71 medali.

26 lutego w Szkolnej 
Hali Sportowej w Li-
manowej odbył się II 

Młodzieżowy Turniej Kyoku-
shin Karate IKO. Organizatorem 
turnieju był Limanowski Klub 
Kyokushin Karate prowadzony 
przez braci Golińskich. Nasza 
Niepołomicka Sekcja Karate Ky-
okushin zdobyła w nim 6 medali.

19 marca mieliśmy okazję 
uczestniczyć w Seminarium 
Doskonalącym Karate Shin-
kyokushinkai w Zespole Szkół 
w Gromniku. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane w celu ujed-
nolicenia systemu nauczania 
i wymogów egzaminacyjnych jak 
również stałego podnoszenia po-
ziomu wyszkolenia zawodników. 
Seminarium prowadził Sensei 
Wiesław Gwizd.

28 maja w hali sportowej 
MOSiR w Bukownie odbył się 
z okazji Dnia Dziecka turniej Ka-
rate Kyokushin. Trud organiza-
cji zawodów wziął na siebie klub 
w Bukownie , prowadzony przez 
Sensei Sławomira Rudawskiego. 
W tej sprawnie zorganizowanej 
imprezie nasza niepołomicka 
sekcja zdobyła 7 medali.

28 maja we włoskiej Padwie 
odbyły się XXV Wagowe Mi-
strzostwa Europy Karate Ky-
okushin. W składzie reprezenta-
cji Polski znalazło 2 zawodników 

reprezentujących nasz niepo-
łomicki klub: Anna Rosół oraz 
Bartosz Weigel.

29 maja w Ośrodku Spor-
towym Gorce odbył się IX 
Młodzieżowy Turniej Kara-
te Kyokushin pod patronatem 
burmistrza Miasta Nowy Targ. 
Turniej był zorganizowany przez 
Stowarzyszenie	Yokozuna	z	Sen-
sei Ewą na czele- wielokrotną 
Mistrzynią Świata i Europy oraz 
kilkunastokrotną mistrzynią Pol-
ski. Nasza Niepołomicka Sekcja 
Karate Kyokushin zdobyła 7 me-
dali. Występ w tym turnieju Ju-
styny Krosta, został dodatkowo 
doceniony przez sędziów, którzy 
przyznali jej tytuł najlepszej za-
wodniczki zawodów.

5 czerwca Wielicki Klub Ka-
rate Kyokushin, prowadzony 
przez sensei Roberta Kopciow-
skiego zorganizował I Puchar 
Solny Karate Kyokushin. Kil-
kugodzinna rywalizacja, prze-
prowadzona w kameralnych 
warunkach, w sali treningowej 
Wielickiego Klubu Karate Ky-
okushin, dostarczyła uczestni-
kom, rodzicom, widzom wielu 
emocji. Kibice w żywiołowy 
sposób reagowali na poczynania, 
szczególnie najmłodszych za-
wodników. W tym turnieju klub 

z Niepołomic zdobył 17 medali.
W sierpniu, w Niepołomic-

kim Klubie Kyokushin Karate, 
w ramach drzwi otwartych od-
bywały się treningi, w których 
każdy zainteresowany (zarówno 
dzieci jak i dorośli) mógł uczest-
niczyć nieodpłatnie.

21 września wpisanie Nie-
połomickiego Klubu Kyokushin 
Karate do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla Krakowa-Śródmieście w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy 
KRS.

24 września w Leżajsku odbył 
się I Międzynarodowy Turniej 
Karate Kyokushin IKO Galizia 
Cup zorganizowany przez Leżaj-
ski Klub Karate Kyokushin pro-
wadzony przez Sensei Dariusza 
Burdę. Zawodnicy z Niepołomic 
zdobyli 7 medali.

19 listopada w Krośnie od-
był się IV Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży. Młodzi karatecy po raz 
kolejny przywieźli z turnieju kil-
ka medali w tym 3 najcenniejsze- 
złote. W tym turnieju dla Niepo-
łomic przypadło 8 medali.

10 grudnia w Sali Sportowej 
Gimnazjum przy ul. Szkolnej 
w Niepołomicach odbył się I Tur-
niej Karate Kyokushin dla Dzie-

ci o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Niepołomice zorga-
nizowany przez Niepołomicki 
Klub Karate Kyokushin prowa-
dzony przez Sensei Wiesława 
Krostę. Wyróżnienie w turnieju 
otrzymali Kuba Krosta (nagro-
da mistrza Ken Jutsu Mariusza 
Błaszkiewicza) oraz najmłodszy 
zawodnik turnieju Dominik Bu-
larz (6 lat). Uwieńczeniem tego 
udanego dla naszych zawodni-
ków było zdobycie 19 medali.

Ponadto w czerwcu i grudniu 
odbywały się egzaminy na stop-
nie kyu zakończone dla więk-
szości przystępujących do nich 
sukcesem.

Podsumowując, klub zdobył 
w mijającym roku 71 medali. 
Wyniki i medale zawodników 
naszego klubu napawają opty-
mizmem na przyszłość, ponadto 
są wykładnikiem zaangażowania 
trenerów i zawodników w trakcie 
treningów. Nasz klub się rozwija 
i nadal będziemy dążyć tą drogą.

Nasza działalność nie mia-
łaby miejsca gdyby nie pomoc 
sponsorów i ludzi dobrej woli, 
którzy zawsze chętnie wspierają 
nasz klub. Nie jesteśmy w stanie 
ich wszystkich wymienić ale to 
dzięki nim nasz klub istnieje i się 
rozwija  
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Osiem medali w Krośnie
Adam Legutko
Karate Kyokushin Niepołomice-Jazy

19 listopada w Krośnie odbył się IV 
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin 
Dzieci i Młodzieży. Młodzi karatecy 
z niepołomickiego Klubu Kyokushin 
Karate po raz kolejny przywieźli  
z turnieju kilka medali, w tym 3 złote. 

W konkurencji kata swoją pozycję w czo-
łówce potwierdzili – po raz kolejny w tym 
roku – Justyna i Jakub Krosta.  Udane występy 
mieli również Dominik Bularz (najmłodszy 
reprezentant Niepołomic), który zdobył po 
raz pierwszy medal – i to od razu złoty – na 
ogólnopolskich zawodach oraz Martyna Blin-
kiewicz, która zdobyła brązowy medal.

W konkurencji kumite bardzo dobrze 
zaprezentował się Kuba Krosta wygrywając 

kolejne walki eliminacyjne w pięknym stylu.  
Niestety zabrakło mu odrobiny szczęścia, aby 
dostał się do finału. Ostatecznie zdobył brą-
zowy medal. 

Dobry wynik, do którego należy zaliczyć 
zdobycie brązowych medali, w mocno ob-
sadzonych kategoriach dziewcząt uzyskały 
Ola Pilch i Karolina Kowalska. W kategorii 
juniorów brązowy medal wywalczył Marcin  
Cieślik  

MKS Spartakus Niepołomice 
Mistrzem Polski
Marek Burda
Sekretarz MKS Spartakus

Rewelacyjnie spisała się drużyna  
badmintonistek z Niepołomic podczas  
Drużynowych Mistrzostw Polski  
Juniorów Młodszych. Zespół w składzie:  
Edyta Mietła, Justyna Rachowicz, 
Kamila Morawska, Emilia Jaworska 
zdobył złoty medal Mistrzostw Polski  
po nieprawdopodobnie zaciętych 
pojedynkach singlowych i podwójnych 
pozostawiając za sobą faworyzowane 
ekipy z całej Polski. 

Trenerami zespołu są: Kamilla Sagan-
-Gałązka i Robert Fraś. Finałowy  
turniej odbył się w Ropczycach 

w dniach 9-11 grudnia. 
Niezwykle emocjonująca była droga dru-

żyny Spartakusa do złotego medalu. Druży-
nowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są sys-
temem pucharowym. Pomiędzy zespołami 
rozgrywanych jest 5 gier – trzy gry pojedyn-
cze oraz dwie gry podwójne. Pojedynki toczo-
ne są na przemian do trzech wygranych gier.

W ćwierćfinale drużyna z Niepołomic 
wygrała z gospodarzami turnieju – zespołem 
UKS Sokół Ropczyce 3-1. Już w pierwszym 
meczu doszło do konfrontacji w grze poje-
dynczej dziewcząt pomiędzy Edytą Mietła /
nr 3 w obecnym rankingu/ a Joanną Stanisz 

/nr1/. Edyta nie sprostała obecnej mistrzyni 
Polski przegrywając 0-2 /16-21, 11-21/.

Następnie do gry wyszły dziewczęta 
w grze podwójnej. Emilia Jaworska i Edyta 
Mietła po bardzo wyrównanym pojedynku 
pokonały parę Joanna Stanisz i Kinga Gurz 
2-0 /27-25, 23-21/. W drugiej grze pojedyn-
czej zawodniczka Spartakusa Justyna Racho-
wicz gładko pokonała Kingę Gurz 2-0/21-5, 
21-9/. Decydujący punkt zdobyła druga para 
deblowa Kamila Morawska wraz z Justyną 
Rachowicz.

Zwycięstwo 3-1 pozwoliło znaleźć się 
dziewczętom w półfinale, gdzie spotkały się 
z zespołem z województwa lubelskiego – dru-
żyną UKS KIKO Zamość.

W pierwszej grze pojedynczej Kamila 
Morawska z MKS Spartakus Niepołomice 
łatwo wygrała z Wiktorią Zapora 2-0 /21-8, 
21-10/. Następnie debel dziewcząt Emilia Ja-
worska wraz z Edytą Mietła przegrał z parą 
Daria Gujska – Kinga Palonka 0-2 /15-21,  
18-21/. Po pierwszych dwóch grach było 
w meczu 1-1. Justyna Rachowicz w drugiej 
grze pojedynczej pokonała Klaudię Pikużiń-
ską 2-0 /21-19, 21-15/ i wyprowadziła zespół 
na prowadzenie 2-1.

Drugi debel dziewcząt Kamila Moraw-
ska/Justyna Rachowicz pokonały Sandrę Ku-
dyk/Klaudię Pikużińską 2-0 /21-15, 21-16/. 
W ostateczności nasze badmintonistki poko-
nały drużynę z Zamościa 3-1. Awans do fina-
łu stał się faktem.

W  finale nasz zespół spotkał się z dru-

żyną z Białegostoku-zespołem UKS Hubal -  
mistrzem Polski z ubiegłego roku.

Pierwsza gra. Edyta Mietła gra z Justy-
ną Lenczewską. W pierwszym secie Edyta 
przegrywa 21-8. W drugim pokonuje prze-
ciwniczkę 21-11. Trzeci set to horror. Każda 
z dziewcząt idą punkt za punkt. W końcówce 
po wspaniałych atakach Edyty wychodzi na 
prowadzenie 20-15. Wydaje się, że to koniec, 
ale przeciwniczka wyrównuje. Jednak to na-
sza zawodniczka wykazała się większą odpor-
nością psychiczną wygrywając decydującego 
seta 24-22 i cały pojedynek po 36 minutach 
gry. 1-0 dla naszego zespołu.

Do drugiej gry wyszły Magda Konieczna/
Justyna Lenczewska oraz Kamila Morawska/
Justyna Rachowicz. Nasze dziewczyny po 
znakomicie rozegranym meczu pod wzglę-
dem taktycznym niespodziewanie ograły de-
bel z Białegostoku 2-1 /15-21, 21-10, 21-17/.

Prowadziliśmy w finale 2-0. W drugim 
singlu Justyna Rachowicz nie sprostała Mag-
dzie Koniecznej ulegając 0-2 /17-21, 16-21/. 
W drugiej grze podwójnej para z Niepołomic 
Emilia Jaworska/EdytaMietła pokonały parę 
Izabela Kieżel /Julia Rybałt 2-0 /24-22, 28-26/.

Nasz zespół wygrywa z faworyzowanymi 
dziewczynami z Białegostoku 3-1, rewanżując 
się za ubiegłoroczny finał.  Radość dziewczyn 
i trenerów nie miała końca. To pierwszy złoty 
medal dziewcząt w rozgrywkach klubowych 
drużynowych. Najmocniejszym atutem na-
szego zespołu był bardzo wyrównany skład  
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Mikołajkowy Turniej Szachowy

Joanna Bajer
nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Suchorabie

Szachy odgrywają istotną rolę w naby-
waniu i kształtowaniu wielu umiejętno-
ści wykorzystywanych przez człowieka 
w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki 
gry w szachy już w przedszkolu wpływa 
wszechstronnie na rozwój dzieci.

Dzieci uczące się grać w szachy do-
strzegają w nich przede wszystkim 
rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, 

że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się 
i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, 
musimy przestrzegać pewnych określonych 
zasad i reguł. 

Każdy szachista musi więc wykazać się 
zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Taką 
możliwość mieli uczniowie klas pierwszych, 
uczestnicząc 7 grudnia w Mikołajkowym  
Turnieju Szachowym zorganizowanym  
w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królo-
wej Polski w Podłężu. 

Turniej ten był dla zawodników, którzy 
dopiero nauczyli się grać w szachy i chcieli 
spróbować swych sił. W zawodach wystar-
towało 30 zawodników ze szkół z Podłęża,  
Suchoraby, Staniątek i Niepołomic. 

Rywalizacja toczyła się zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców. Pierwsza trójka 
uczestników zawodów mikołajkowych otrzy-

mała z rąk dyrektor Anny Pilch pamiątkowe 
puchary. Każdy uczestnik otrzymał słodki 
prezent. 

Wśród dziewcząt najlepsze okazały się 
Julitka Zawadzka, uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Suchorabie i Martyna Czuchraj ze 
Szkoły Podstawowej w Staniątkach (ex aequo 
I miejsce), a wśród chłopców Antoś Satała ze 
szkoły w Niepołomicach. 

Kolejne miejsca na podium zajęli: dziew-
częta: II miejsce Klima Marta - Szkoła Pod-
stawowa w Podłężu. Chłopcy: II miejsce 
Ekiert Mikołaj - Szkoła Podstawowa w Pod-
łężu, III miejsce Śledź Miłosz - Szkoła Pod-
stawowa w Suchorabie.

Dziękujemy trenerowi Stanisławowi Tu-
reckiemu za zorganizowanie Turnieju, opie-
kunom za przygotowanie dzieci, a Szkole 
Podstawowej w Podłężu za gościnność  

Najbardziej 
Usportowiona Szkoła

Marek Burda 
sekretarz MKS Spartakus

W rywalizacji o miano „Najbardziej 
Usportowionej Szkoły” za nami kolejne  
zawody. Turnieje minikoszykówki 
odbyły się w Podłężu  (dziewczęta) 
i Staniątkach (chłopcy).

Wśród chłopców w finale spotkały 
się drużyny te same drużyny, jak 
rok wcześniej, czyli uczniowie 

z SP Niepołomice oraz Suchoraby. 10-4 wy-
grali zawodnicy z Niepołomic. W meczu o 3 
miejsce 10-6 Zakrzów pokonał Podłęże.

Turniej dziewcząt zdecydowanie zdo-

minowały dziewczęta ze Staniątek, które jak 
burza przeszły eliminacje, półfinał i w fi-
nale pokonały SP Niepołomice 38-9. Mecz  
o 3 miejsce był bardziej zacięty, gdyż tylko 
jednym koszem 13-11 Suchoraba wygrała 
z Wolą Zabierzowską.

Dziewczęta ze Staniątek zwyciężyły tak-
że zdecydowanie w zawodach powiatowych, 
w których drugą drużynę pokonały w stosun-
ku 30-10. W pozostałych meczach różnica 
była jeszcze bardziej widoczna. Teraz czekają 
je zawody rejonowe. Chłopcy z Niepołomic 
w powiatowej rywalizacji zajęli 5 miejsce. 

W rywalizacja o miano „Najbardziej 
Usportowionej Szkoły” prowadzą Niepołomi-
ce przed Podłężem, a za nimi Zakrzów i Wola 
Zabierzowska. Do rywalizacji w tym roku  
liczy się 7 z 14 rozgrywanych zawodów.

Mini piłka siatkowa

Dziewczęta z siedmiu szkół oraz cztery 
drużyny chłopców ze szkół Gminy Niepoło-
mice startowali w zawodach w piłce siatkowej. 

Chłopcy grali każdy z każdym. W tej rywali-
zacji bezkonkurencyjni okazali się chłopcy 
z Woli Batorskiej przed Zakrzowem i Zagó-
rzem. W całej rywalizacji nie brakowało za-
ciętości, gdyż połowa meczy została rozstrzy-
gnięta dopiero w tie-breakach.

Dziewczęta rywalizowały w dwóch gru-
pach. Do najlepszej czwórki awansowały 
Zagórze, Staniątki, Wola Zabierzowska oraz 
Podłęże. Najlepiej zagrały dziewczęta z Woli 
Zabierzowskiej, które zajęły pierwsze miej-
sce pokonując w finale Staniątki 2-0. Trzecie 
miejsce dla Zagórza, które wygrało z Podłę-
żem także 2-0.

W zawodach powiatowych w Wieliczce  
naszą Gminę reprezentowali uczniowie SP Wola  
Batorska, którzy zajęli wysoką drugą lokatę 
oraz uczennice z Woli Zabierzowskiej, które  
po zaciętych meczach zajęły piąte miejsce. 

Na „Najbardziej Usportowioną Szkołę”, 
po tych zawodach, prowadzi SP Niepołomice 
przed Podłężem i Zakrzowem  
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12 medali, w tym 5 złotych
Joanna Kocot

„To był dobry początek sezonu” – tak 
Paweł Janusz podsumował występy 
swoich wychowanków w II Noworocz-
nym Turnieju Karate Tradycyjnego, 
który 14 stycznia rozegrano we Wło-
cławku. 16-osobowa ekipa przywiozła 
12 medali, w tym 5 złotych.

Niepołomiczanie wystartowali w kil-
ku kategoriach wiekowych: młodzik, 
junior młodszy, junior oraz senior. 

Młodzicy rywalizowali tylko w konkurencji 
kata (forma), pozostali w kata i kumite (wal-
ka). Paweł Janusz – trener niepołomickiej 
Akademii był jednym z sędziów podczas tur-
nieju.

Na najwyższym podium stanęli Grzegorz 
Glica i Wiktoria Zachariasz (młodzicy). Złoto 
w kata wywalczyła również Klaudia Mleko (ju-
nior młodszy). Tak samo jej trener Rafał Wajda 
w konkurencji kata okazał się najlepszy. 

Dużą niespodziankę sprawiła Anna Mle-
ko (senior), która w kogo kumite (walka) 
sięgnęła po najwyższe trofeum. W drodze 
do finału pokonała Martę Cieplińską – ak-
tualną mistrzynię Europy, a w walce o złoto 
wygrała z Małgorzatą Baranowską, również 
mistrzynią Europy i wielokrotną medalistką 
mistrzostw Polski i świata.

Po srebrne krążki w kata sięgnęli Natalia 
Jach i Jan Bednarz (młodzicy). Brąz w kata 
zdobył Kacper Dumieński (junior młodszy), 
a w kumite Kacper Jastrzębski, Kacper Du-
mieński (obaj juniorzy młodsi) oraz Joanna 
Musiał i Rafał Wajda (seniorzy).

Czwarte miejsce w kata wywalczyli senio-
rzy Anna Mleko i Szymon Guzik. W zawo-
dach wystartowali jeszcze: Gabriela Nowak, 
Tomasz Ptasznik, Filip Dębowski, Miłosz No-
wak i Arkadiusz Gwizdek. Chociaż medali nie 
zdobyli, są bogatsi o nowe doświadczenia.

Ten rok zapowiada się bardzo pracowicie 
dla niepołomickich karateków. Przed młod-
szymi Puchar Europy, natomiast seniorzy 
przygotowywać się będą do najważniejszych 
imprez sezonu – mistrzostw świata oraz Pu-
charu Europy. Do tego czasu czeka ich wiele 
treningów podczas zgrupowań kadry Polski, 
obozów klubowych, a po drodze jeszcze start 
w Polskiej Lidze Karate oraz mistrzostwach 
Polski.

Komentarz: Paweł Janusz

Nasi zawodnicy zdobywali punkty ładny-
mi technikami. Walki były bardzo widowi-
skowe. Ania wyprzedziła atak przeciwniczki, 
wykonując w dobrym czasie kizami (technika 
ręczna). 

Rafał w jednej walce zdobył dwa razy wa-
zari (4 punkty). Pierwsze za pomocą ushiro-
geri (kopnięcie po obrocie na brzuch), drugie 

poprzez uramawashigeri (kopnięcie na głowę). 
Coraz lepiej na macie radzili sobie nasi ju-

niorzy. Gabrysia Nowak – wykonała dobre gia-
kuzuki (technika ręczna) na punkt. Podobnie 
Miłosz Nowak, który zdobył wazari kopnię-
ciem ushirogeri. To był dobry początek sezonu.

wyniki ii Noworocznego Turnieju 
Karate Tradycyjnego

Młodzicy 10, 11 i 12 lat:
•		 8 i 7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy): 

Wiktoria Zachariasz – 1 miejsce
•		 6, 5 i 4 kyu (zielone i niebieskie pasy): 

Grzegorz Glica – 1 miejsce Natalia Jach – 
2 miejsce

•		 3, 2 i 1 kyu (brązowe pasy) Jan Bednarz  
– 2 miejsce

Juniorzy młodsi 13, 14 i 15 lat
•		 Kata: Klaudia Mleko – 1 miejsce,  

Kacper Dumieński – 3 miejsce
•		 Kumite: Kacper Dumieński – 3 miejsce, 

Kacper Jastrzębski – 3 miejsce

Seniorzy (18 i więcej)
•		 Kumite: Anna Mleko – 1 miejsce, Jo-

anna Musiał – 3 miejsce, Rafał Wajda 
– 3 miejsce

•		 Kata: Rafał Wajda – 1 miejsce, Anna 
Mleko – 4 miejsce, Szymon Guzik –  
4 miejsce

Fot. Maria Strzelec

Matołek, ale po wejściu do tego bajkowego 
świata  spotkaliśmy siedmiu braci zaklętych 
w łabędzie, kota w butach, zobaczyliśmy 
ziarnko, które uwierało prawdziwą Księżnicz-
kę, lusterko macochy Królewny Śnieżki. 

W zaczarowanym ogrodzie usiedliśmy pod 
kwiatem paproci by spotkać skrzaty i Calinecz-
kę. Siedząc w fantazyjnych fotelach słuchaliśmy 
niesamowitych opowieści. Elfy-przewodni-
cy przeprowadzili nas przez wnętrze śpiącego 
smoka do krainy szklanych kul, w których ukry-
li się bohaterowie bajek z całej Europy. 

Na zakończenie bajkowej przygody po-
szliśmy do kuźni, w której oprócz kowadła 
i miecha jest specjalny przyrząd do obcinania 
„rogów” niesfornym dzieciom. Nikt z naszej 
grupy nie był poddany takiej próbie. 

Wiele wspaniałych wrażeń przywiozły ze 
sobą dzieci z Suchoraby, Woli Batorskiej i Za-
bierzowa Bocheńskiego, które zdecydowały 
się na wycieczkę z Domem Kultury. A kto 
z nami nie pojechał, niech żałuje  

dokończenie ze str 32
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Marzec 2012
 DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 marca
11.45 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
Spotkanie z Markiem Millerem, autorem książki: „Pisa-
nie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

16.30 Kościół pw. Dziesięciu 
Tysięcy Męczenników

Początek niepołomickich obchodów Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych UMIG Niepołomice 12 378 35 01

3 marca

14.00 DK Inspiro w Podłężu

Matematyczne origami, czyli jak z papieru zrobić nie-
skończoność - otwarte warsztaty dla wszystkich zaintere-
sowanych (zapraszamy dzieci, rodziców, dorosłych, pro-
jektantów i tutorów - słowem wszyskich), prowadzenie 
Eliza Biała, Piotr Baszyński

DK Inspiro w Podłężu 12 281 93 60

16.00 Piwnica Dźwięku Kiermasz Płyt Winylowych MCDiS 12 357 34 65

16.00
DK Inspiro w Podłężu

Poznaj magiczną bryłę - otwarte warsztaty dla wszystkich 
zainteresowanych (zapraszamy dzieci, rodziców, dorosłych, 
projektantów i tutorów - słowem wszyskich), prowadzenie 
Maria Paszkowska, Paulina Pomorska, Ewelina Borowiecka DK Inspiro w Podłężu 12 281 93 60

18.00 Prezentacja prac zgłoszonych na konkurs Podziel kwa-
drat, ogłoszenie wyników oraz wernisaż

5 marca
15.00 Zamek Królewski

Punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Wieliczce 
– udziela porad mieszkańcom Gminy Niepołomice w za-
kresie regulacji stanu prawnego nieruchomości

Starostwo Powiatowe 
w Wieliczce 12 289 19 04

17.00 NCK w Nowej Hucie Występ Mażoretek z DK w Zabierzowie Bocheńskim DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55

7 marca 17.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Wieczór poetycki Jerzego Piątkowskiego i promocja naj-
nowszego tomiku wierszy: „Magia Miłości”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

8 marca

17.00 DK w Zakrzowie Spotkanie kobiet DK w Zakrzowie 12 281 80 33

18.00 Zamek Królewski Uniwersytet III Wieku
Fundacja Zamek Królewski 
i Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej

601 518 536

9 marca 19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie – gość specjalny kabaret Tenor UMiG Niepołomice i Fun- 
dacja Zamek Królewski 12 378 35 01

10 marca 
16.00 DK w Ochmanowie Jak dobrze być kobietą DK w Ochmanowie 12 281 83 24

17.00 DK w Zakrzowcu Kobiety są najważniejsze – koncert Piotra Krupy i zespołu 
Casada DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

14 marca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Podróże w dziecięcy świat - zajęcia literacko- edukacyjne 
dla dzieci

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

15 marca

9.00 Biblioteka Publiczna 
w Podłężu

Spotkania autorskie z Beatą Ostrowicką i jej najnowszą 
książką „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” 
– Rok 2012 – Rokiem Korczaka Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomice

Spotkania autorskie z Beatą Ostrowicką i jej najnowszą 
książką „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” 
– Rok 2012 – Rokiem Korczaka

17.00 Zamek Królewski
Herbaciarnia Naukowa – Aromaty Wiedzy, wykład 
prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer pt. „Moje 
wymarzone państwo”

Fundacja Panteon Naro-
dowy, UMiG Niepołomice, 
Fundacja Zamek Królewski

12 378 35 01

20 marca
17.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach

Wykład historyczny Tadeusza Jasonka: „Burmistrz 
Andrzej Wimmer i uchwała Rady Miejskiej, 
która czeka na wykonanie”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Woli Batorskiej Batikowe pisanki - warsztaty DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

21 marca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Biblioterapia” warsztaty psycho- edukacyjne 
dla dzieci

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

22 marca 18.00 Zamek Królewski Uniwersytet III Wieku
Fundacja Zamek Królewski 
i Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej

601 518 536

23 marca 11.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Wernisaż wystawy pt. „Powroty do przeszłości” DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

28 marca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Podróże w dziecięcy świat” - zajęcia literacko- edukacyj-
ne dla dzieci

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86
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Domy Kultury
Domy Kultury zapraszają do udziału w zajęciach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych – można jeszcze dołączyć do grup uczestników.

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 teatralne Stańczyk wtorek - godz.14.00 - 16.00
Warsztaty wokalno muzyczne dla  
dzieci i młodzieży wtorek - godz.14.00 - 16.00

Spotkania Gospodyń wtorek - godz.16.00 - 18.00
Zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas 0-1 środa - godz.13.00 - 14.00
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  
co drugi tydzień

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

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 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 wtorek - godz.16.00 - 17.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00
Formacja marszowo-taneczna  
Mażoretki - 12-15 lat czwartek - godz.13.00 - 15.00

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 plastyczne dla uczestników 
7 - 11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00

Warsztaty plastyczne dla młodzieży piątek - godz.14.00 - 15.30
Warsztaty cyrkowe - Cyrk Cuda na  
kiju - żonglerka, clownada sobota - godz.13.00 - 14.00

Warsztaty rękodzieła artystycznego sobota - godz.15.00 - l7.00

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 
grupa otwarta

Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych wtorek - godz.15.00 - 18.00

Warsztaty sztuki użytkowej - batikowe pisanki 20 marca - godz.17.00
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00
Spotkania Klubu Seniora czwartek - godz.10.00 - 13.00
Warsztaty gry na pianinie - zajęcia indywi-
dualne

czwartek - godz.14.30 grupa 
otwarta

Zaczarowany świat bajek - zajęcia literacko-
-plastyczne czwartek - godz.16.00 - 17.30

Rytmika dla dzieci 3-6 lat czwartek - godz.17.30 - 18.15  
grupa otwarta

Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży piątek - godz.15.50 - 16.50
Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty gry na gitarze – zajęcia 
indywidualne 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 

Klub miłośników gier planszowych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00
Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
Łamigłówki Mądrej Główki”- zabawy 
szaradziarskie środa - godz.16.00-17.00

Klub Malucha - zajęcia plastyczne 
i zabawy dla dzieci 3 - 7 lat środa - godz.17.00 - 18.30

Aerobik dla kobiet środa - godz.19.00 - 20.00 - 
grupa otwarta

Pomoc w nauce - wspólne odrabianie 
lekcji czwartek - godz.16.00- 18.00

Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy 
i inne zabawy sportowe piątek - godz.16.00- 19.00

Zajęcia świetlicowe (plastyczne, gry plan- 
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski, 
rękodzieło, 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
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 wtorek - godz.14.30 - 16.00
 Warsztaty gry na gitarze wtorek - 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
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
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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
Taniec ludowy dla dzieci - Mali Zagórzanie wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie - taniec 
ludowy dla młodzieży środa - godz.18.30 - 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.16.30 - 19.30
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.16.30 - 19.00

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 wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zabawy, gry planszowe środa- godz.14.30 - 17.00
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 plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Rytmika dla dzieci - 3 - 6 lat środa - godz.16.15 - 17.00
Warsztaty plastyczne środa - godz.18.30 - 19.30
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu CASADA czwartek - godz.16.30 - 17.30
Aerobik czwartek godz.18.30 - 19.30
Babski Comber II czwartek miesiąca - godz.18.00
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.11.30 - 12.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30 
Rytmika dla najmłodszych środa - godz.15.15 - 16.00
Formacja marszowo taneczne Mażoretki 
grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30

Formacja marszowo taneczne Mażoretki 
grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci 
i młodzieży

czwartek - godz.15.00–16.30 
grupa otwarta

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.15.00 - 17.00

Cheerleaderki piątek - godz.16.30 - 18.00
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 godz. 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, przygoto-
wywanie przedstawień

wtorek - godz.13.30 - 15.30

Aerobik wtorek - godz.20.30 - 21.30
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

Aerobik czwartek - godz.20.00 - 21.00

Klub Malucha piątek - godz.11.30 - 13.30 - I i III 
tydzień miesiąca

Klub miłośników gier planszowych piątek - godz.11.30 - 13.30 - I i III 
tydzień miesiąca
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INSPIRO zaprasza – już IV sezon
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofer-
tą zajęć INSPIRO, w której znajdziecie wiele 
inspirujących nowości m.in:  Co się kryje po 
drugiej stronie lustra, Eksperymentalia, Pra-
cownię Dizajnu, Zajęcia dla czterolatków, Te-
atralne Ruchogłosy, Twórczość na Twórczość 
oraz Wykłady z Historii Sztuki dla młodzieży 
i dorosłych.

•  CO SIĘ KRYJE PO DRUGIEJ STRONIE 
lusTrA? 

grupa 5-6 lat, poniedziałek 16.30 - 17.30
grupa 7-11 lat, poniedziałek 17.50 - 18.50
Czy pod dziełem sztuki można się opalać? Jak 
można złapać własny cień? Dlaczego artyści 
mieszkają w domku na drzewie. Na te i inne 
pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie 
warsztatów Co kryje się po drugiej stronie lu-
stra? Zabawy na wyobraźnie. Będziemy two-
rzyć kolekcje, pisać partytury na nerwy, upra-
wiać ogrodniczą partyzantkę oraz odkrywać 
sztukę poprzez własne doświadczenia i ob-
serwacje. Smak, zapach, węch, wzrok i słuch 
będą naszymi przewodnikami po barwnym 
świecie obrazów, rzeźb i instalacji artystycz-
nych. (prowadząca Anna Grajewska)

•  EKSPERYMENTALIA sprawdź jak to 
działa!

grupa 5-6 lat, środa 16.40 - 17.40
grupa 7-11 lat, środa 17.50 - 18.50
Jak działa zegar słoneczny? Czy płyny mogą 
unosić się w powietrzu? Jak reanimować mu-
chę? Dlaczego świetliki świecą? Jak sporzą-
dzić atrament sympatyczny? W atmosferze 
wspólnej zabawy, dzieci zaproszone będą do 
przeprowadzenia wielu prostych doświadczeń 
pozwalających rozwiązać rozmaite zagadki 
przyrody i techniki. Dzięki przeprowadzo-
nym eksperymentom, przyjrzymy się niektó-
rym zwyczajom roślin i zwierząt, zgłębimy 
prawidła natury, złudzenia zmysłów. Celem 
zajęć jest rozbudzenie ciekawości dziecka, 

wypracowanie badawczego i twórczego sto-
sunku do otaczającego nas świata zjawisk. 
Dzieci zachęcone będą do poszerzenia swoich 
doświadczeń poprzez ekspresje plastyczną 
i zabawy ruchowe. (prowadząca Agnieszka 
Nowakowska)

•  PRACOWNIA DIZAJNU 

grupa 7-11 lat, środa 16.40 - 17.40
grupa 5-6 lat, środa 17.50 - 18.50
Na warsztatach poznamy tajemnice i sekrety 
zawodu projektanta. Czy prototyp to duży 
dinozaur ze skrzydłami? Co to znaczy, że 
krzesło jest ergonomiczne? Zapraszamy 
wszystkich małych projektantów na wyprawę 
w świat przedmiotów. Dowiemy się skąd się 
biorą rzeczy i jak powstają, a nawet zaprojek-
tujemy własne krzesło! Projektanci: Szalone 
oko i Złota rączka wprowadzą Was w świat 
projektowania graficznego oraz produktu. 
Wszystkich ciekawskich z zapałem do mo-
delowania i nie tylko serdecznie zapraszamy! 
(prowadzący Aleksandra Pięta, Piotr Wi-
śniewski NOBO design)

•  TEATRALNE RUCHOGŁOSY

grupa 7-11 lat, piątek 16.00 - 17.00
Warsztaty dla najmłodszych entuzjastów te-
atru mają na celu integralny rozwój dziecka. 
Łączą ćwiczenia ruchowe, pracę z głosem 
i dykcją z rozwijaniem zdolności manualnych 
i ciągłym podsycaniem pracy wyobraźni. 
Podczas zajęć będziemy poznawać historię 
i niezwykłą różnorodność świata teatru. Bę-
dziemy eksperymentować z teatrem cieni, 
marionetek oraz z pantomimą. Improwizując 
i wymyślając stworzymy wspaniałe scenariu-
sze. Nauczymy się skupienia na wykonywa-
nym zadaniu scenicznym, wyćwiczymy re-
fleks i koncentrację. Obmyślimy i wykonamy 
oryginalną scenografię, charakteryzację, re-
kwizyty i kostiumy. Pozbędziemy się nieśmia-
łości, nauczymy się współpracować i stworzy-

my wspaniałą, zgraną trupę, która wystawi 
zupełnie niezwykły spektakl! (prowadząca 
Barbara Mączyńska)

•  TWÓRCZOŚĆ NA TWÓRCZOŚĆ

warsztaty dla młodzieży, piątek 17.20 - 18.20
Warsztaty dla młodzieży, które umożliwia-
ją jedyną w swoim rodzaju ROZMOWĘ 
z mistrzami malarstwa, rzeźby, instalacji arty-
stycznej czy happeningu. Opierają się one na 
twórczej wymianie. Zaczynamy od SŁUCHA-
NIA takich postaci jak Cezanne, Klee, War-
hol czy Beuys - poznamy ich wizje i dążenia, 
postawę artystyczną na tle czasów, w których 
żyli, ciekawostki natury osobistej i, przede 
wszystkim, niepowtarzalność ich sztuki. Na-
stępnym etapem będzie nasza ODPOWIEDŹ 
- wyrazimy swoje zdanie poprzez tworzenie: 
malowanie, skrobanie, wycinanie, rzeźbienie, 
układanie i obmyślanie. Poznamy techniki 
plastycznej wypowiedzi, zbadamy możliwości 
różnych materii. Powstaną prace inspirowane 
stylem mistrzów- kontynuacje i nawiązania 
bądź złosliwe parodie. W obu wypadkach 
przeżyta wiedza z historii sztuki pozostanie 
na zawsze w głowach rozmówców. (prowa-
dząca Barbara Mączyńska)

•  WYKŁADY DLA MŁODZIEŻY I DORO-
SŁYCH – HISTORIA SZTUKI

poniedziałek 19.40 - 21.00
Wielka podróż w przestrzeni i czasie – od 
starożytnych Aten aż po współczesny Nowy 
York.	Niezwykłe	historie,	plotki	 z	 życia	kró-
lów, najmodniejsze trendy mody, ambicje 
i przygody. Opowieści o miastach, zabytkach 
i ludziach z nimi związanych. Historia sztuki 
od kuchnito cykl spotkań z wybranymi tema-
tami z burzliwych dziejów sztuki świata (pro-
wadząca Anna Grajewska)

Zapisy oraz informacje
www.inspiro.org.pl  
tel. 664453071

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

Pracownia modelarstwa lądowego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa morskiego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa lotniczego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Studio Piosenki wtorek - godz.18.30 - 20.30
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 - zajęcia na terenie Pusz-
czy Niepołomickiej prowadzi certyfiko-
wany instruktor fitness

czwartek, sobota lub niedziela - 
czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie - tel. 530 040 116








