
MAGISTRAT

Roman Ptak

Co nam przyniósł  
rok 2012
str. 2

SPORT

Jarosław Pieprzyca

Zmiany  
będą kosmetyczne    
str. 50

Sami piszemy gazetę: 65 autorów, 79 tekstówNr 01/231     STYCZEŃ 2013     ISSN 1429-004     EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                  

Rekord: 
ponad 550 szlachetnych paczek. 

Pomogło 2 tysiące ludzi!
str. 22

Galeria: wkładka

Wkładka: Budżet, czyli skąd mamy (mieć) pieniądze



Rok 2012  
w obiektywie
więcej fotografii na niepolomice.eu



Styczeń 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    1

NA POCZĄTEK

W numerze

MAgisTrAT
2 Co nam przyniósł rok 2012
3 Solary: umowa podpisana
4 O gospodarce Niepołomic
4 Likwidacja azbestu
5 Dotacje dla straży
5 Orlik zatwierdzony

FAKTy 
6 Jubileusz Wiarusów: 45 lat!
7 Królowie na zamku
8 Mamy 10 000 mieszkańców!
9 OSP Niepołomice na podium
10 @ktywny w internecie
10 Wigilia Niepołomnych
11 Nowe plany
11 Nowe władze
13 Nasza Wola: I miejsce
13 Autorskie bańki
14 Pamięci Korczaka
14 Mikołaj nie zawiódł

KulTurA 
16 As-dur to purpura

BENEDyKTyNKi
17 Przebieg życia zakonnego

CZyTElNiA 
18 Do poczytania
19 Pilipiuk: fantastyka się starzeje
20 Bajkowy świat Doroty Gellner

OByCZAJE
21 Początek Nowego
21 O małych dzieciach

EDuKACJA
22 Rekord: 550 paczek
23 Otwarta firma
23 Warszawa da się lubić
24 OHP wigilijnie
25 Święto Matejki
26 Krakowskim szlakiem Wyspiańskiego
27 Z wizytą w Royal Canin
27 Deutsch Wagen Tour
28 70 pisarzy
28 Opowieść z przesłaniem
29 Malarz w „Słonecznej Krainie”
29 U krasnoludków
30 Rodzice aktorami

wKłADKA
 Budżet 2013

hArCErsTwO
31 Półmetek szczepu „Puszcza”

AsTrONOMiA 
32 Spojrzenie w niebo A.D. 2013

PrAwO
34 Europejski Rok Obywateli
34 Usytuowanie budynku na działce

NiEruChOMOśCi 
36 Projekt domu – jak wybrać?

BEZPiECZEńsTwO 
37 Bezpieczeństwo w ferie
38 No promil, no problem
39 Niepołomicka „Trójka” najlepsza
40 Znów wśród zwycięzców

OgrÓD
41 Bielenie drzew

ZDrOwiE 
42 Wady kończyn dolnych

DiETETyKA
44 Nowy Rok – i znów dieta?

sPOrT 
45 Perła dla Frasia
46 Zmiany będą kosmetyczne
47 Asy: Wajda i Janusz
48 Dziewięć lat na szczycie
48 Karate Kyokushin: 118 medali
49 Krosta - dwa złote medale
50 Zawody klubowe Muay Thai
51 Medale dla Salosu Staniątki
51 Turniej Mikołajkowy
52 500 karateków, 1200 pojedynków
53 Przedszkolada

KAlENDAriuM
55 Styczeń 2013
56 Co robić w ferie?
58 Domy kultury – styczeń 2013

Szanowni Państwo!

Nowy rok i od razu dobre wieści. Dwa tysiące ludzi pomogło w zorganizowa-
niu ponad 550 paczek w akcji „Szlachetna paczka”. To sukces nie do przece-
nienia. Wielki kapitał społeczny, do którego namawiają specjaliści, w Niepo-
łomicach po prostu jest. 

I budżet. Zrównoważony! W czasach niepokoju to informacja nie tylko waż-
na, ale przede wszystkim bezpieczna. A przy tym budżet 2013 to nie tylko 
inwestycje, ale także wspieranie edukacji i tych, którym wiedzie się gorzej.  
Nie sposób nie przypomnieć zatem, że w Niepołomicach to właśnie człowiek 
jest najważniejszy.

Najlepsze życzenia noworoczne. Oby nam się wszystkim darzyło!

Artur Negri
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Szanowni Państwo,

Zeszły rok mnie zaskoczył. Z prognoz 
analityków wiało grozą. Wisiało nad 
nami widmo bankructwa niektórych 
europejskich gospodarek. 

Grecja, Hiszpania, Portugalia – te 
kraje były niemal skazane na rychłe 
ogłoszenie niewypłacalności. Przez 

to miał nastąpić rozpad strefy Euro, a niektó-
rzy wieszczyli nawet rozpad całej Unii Euro-
pejskiej. W Polsce miało szaleć bezrobocie, 
a na domiar złego, 21 grudnia miał nastąpić 
koniec świata.

Analityk, to człowiek, który potrafi do-
skonale wytłumaczyć dlaczego jego prognozy 
się nie sprawdziły. Z niecierpliwością wypa-
truję takich wyjaśnień. 

Oczywiście to, że Grecja nie zbankru-
towała nie oznacza, iż udało się rozwiązać 
wszystkie trawiące ją problemy. Przywódcy 
Unii Europejskiej są w ostrym sporze o wy-
gląd przyszłego budżetu. Sytuacja na rodzi-
mym rynku pracy jest nieciekawa, wiele osób 
utraciło źródło dochodów. Coraz dokładniej 
oglądamy każdą wydaną złotówkę. 

Świat się jednak nie skończył. Zarówno 
w przenośni jak i dosłownie. Polacy to naród 
bardzo zaradny, co niejednokrotnie udowad-
nialiśmy w przeszłości i z pewnością prze-
trwamy nawet najcięższe czasy.

A w Niepołomicach? 
Moim zdaniem najważniejszym wyda-

rzeniem było podpisanie umowy na finanso-
wanie Programu Solarnego. 24 stycznia 2012 
roku na Zamku Królewskim sygnowaliśmy 
umowę na realizację projektu pod nazwą 
„Instalacja systemów energii odnawialnej 
w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina 
i Kłaj na budynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych”. 

Inwestycja będzie współfinansowana 
z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Wartość inwestycji wyniesie 

prawie 70 mln, z czego około 60% będzie po-
chodzić z dofinansowania. 

Na początku grudnia natomiast podpi-
saliśmy umowę z firmą, która będzie pełnić 
funkcję Instytucji Zarządzającej. W między-
czasie w miejsce gminy Kłaj do zadania przy-
stąpił Miechów. Teraz, z niewielkim opóźnie-
niem, ale przystępujemy do pracy.

Udało się też zrealizować szereg inwesty-
cji. Wybudowaliśmy drogi w Strefie Inwe-
stycyjnej, partycypowaliśmy organizacyjnie 
oraz finansowo w budowie chodników, uda-
ło się nadać nową jakość centrum Staniątek 
i wybudować budynek klubowy dla Dębu 
Zabierzów Bocheński. 

Miłośnicy piłki nożnej czekają na otwar-

cie wybudowanego już kompleksu Orlik 
w Woli Batorskiej (jest to trzeci obiekt tego 
typu w gminie), a kierowcy, rowerzyści i piesi 
mogą korzystać z wyremontowanej Alei Dę-
bowej w Niepołomicach. 

Oprócz tego inwestowaliśmy w budyn-
ki szkół, prowadziliśmy regularne prace re-
montowe. Udało się kosztem półtora milio-
na złotych zakończyć pierwszy etap budowy 
kanalizacji w Zagórzu i wybudować dalszą 
część sieci w Woli Batorskiej. Jednocześnie 
Wodociągi pracowały nad poprawą jakości 

już istniejącej infrastruktury. 
Niestety nie udało się rozpocząć przebu-

dowy placu targowego, ale obecnie trwa dru-
ga procedura przetargowa, w wyniku której 
mam nadzieję, uda się wyłonić wykonawcę, 
który przeprowadzi prace za rozsądne pie-
niądze. 

Niekorzystnym wydarzeniem, z naszego 

punktu widzenia, było przeniesienie dyspozy-
torni Pogotowia Ratunkowego z Niepołomic 
do Krakowa. Mimo rezolucji Rady Miejskiej, 
która opowiedziała się przeciwko takiemu 
rozwiązaniu, zostało ono wprowadzone w ży-
cie. Cóż – pozostaje mieć nadzieję, że osoby 
o tym decydujące wiedzą co robią, ponieważ 

MAgisTrAT

Co nam przyniósł rok 2012

Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy na finansowanie Programu 
Solarnego. Inwestycja będzie współfinansowana z Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość inwestycji wy-
niesie prawie 70 mln, z czego około 60% będzie pochodzić z dofinansowania.

Niekorzystnym wydarzeniem, z naszego punktu widzenia, było przeniesienie 
dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego z Niepołomic do Krakowa. Mimo rezolucji 
Rady Miejskiej, która opowiedziała się przeciwko takiemu rozwiązaniu, zostało 
ono wprowadzone w życie.

Gmina Niepołomice zajęła wysokie miejsca w prestiżowych rankingach. Szczególnie 
cieszy mnie piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita oraz dziewiąte miejsce w Rankingu Samorządów Zrównoważone-
go Rozwoju. Warto zaznaczyć, że są to rankingi całkowicie niezależne, uczestnictwo  
w nich jest nieodpłatne, a ocena jury złożonego ze specjalistów w dziedzinie ekonomii, 
rozwoju miast i prawa jest bezstronna.
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to właśnie od jakości pracy dyspozytorni oraz 
sprzętu jaki wykorzystują jednostki ratunko-
we zależy ludzkie zdrowie i życie.

Bardzo mnie cieszy, iż w ciągu ostatnie-
go roku nasza praca została doceniona przez 
niezależnych ekspertów. Gmina Niepołomi-
ce zajęła wysokie miejsca w prestiżowych 
rankingach. Szczególnie cieszy mnie piąte 
miejsce w ogólnopolskim rankingu przygo-

towanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz 
dziewiąte miejsce w Rankingu Samorządów 
Zrównoważonego Rozwoju. 

Warto zaznaczyć, że są to rankingi cał-
kowicie niezależne, uczestnictwo w nich jest 
nieodpłatne, a ocena jury złożonego ze spe-
cjalistów w dziedzinie ekonomii, rozwoju 
miast i prawa jest bezstronna.

Mimo sporych nadziei nie udało się 

w tym roku uzyskać zielonego światła dla 
budowy zjazdu z autostrady A4 na wysokości 
miejscowości Podłęże. Realizacja tego pro-
jektu jest uzależniona od wielu pozytywnych 
opinii, decyzji o odstępstwach od obowiązu-
jących reguł oraz od pozyskania środków na 
realizację samej budowy. 

Mimo trwających kilkanaście miesię-
cy prac, wciąż nie udało nam się uzyskać 
wszystkich wymaganych zgód. Jednak jestem 
dobrej myśli i wierzę, iż 2013 rok przyniesie 
tak upragnione zgody i będziemy mogli przy-
stąpić do prac projektowych  

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

MAgisTrAT

Solary: umowa podpisana
Joanna Musiał

5 grudnia, na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach, przedstawiciele 
czterech gmin: Niepołomice, Wieliczka, 
Skawina i Miechów podpisali umowę 
z Instytucją Zarządzającą – firmą Info 
Solutions, która będzie nadzorowała 
realizację projektu solarnego. 

Ponadto Gmina Miechów – jako nowy 
partner, zajmujący miejsce Gminy 
Kłaj – podpisała przystąpienie do po-

rozumienia międzygminnego w sprawie re-

alizacji projektu solarnego. 
Umowę z Instytucją Zarządzającą podpi-

sali: burmistrz Niepołomic Roman Ptak przy 
kontrasygnacie skarbnik Gminy Niepołomi-
ce Beaty Kolasy, burmistrz Wieliczki Artur 
Kozioł przy kontrasygnacie skarbnik Gmi-
ny Wieliczka Zofii Batko, burmistrz Gminy 
Skawina Adam Najder przy kontrasygnacie 
skarbnik Gminy Skawina Teresy Wątor, bur-
mistrz Gminy Miechów Dariusz Marczewski 
przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Mie-
chów Doroty Maciaszek. 

Firma Info Solutions jako inżynier kon-
traktu wyłoniony na podstawie przetargu, 
będzie świadczyć usługi związane z doradz-

twem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem 
nad realizacją zadania – instalacją systemów 
energii odnawialnej – we wspomnianych 
gminach. 

Firma w najbliższym czasie ma dostar-
czyć specyfikację przetargową na wyłonienie 
generalnego wykonawcy robót budowlanych, 
promocji i szkoleń. Po zatwierdzeniu specy-
fikacji przez Władzę Wdrażającą Programy 
Europejskie i Fundusz Szwajcarski, zostanie 
ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę 
projektu solarnego. 

Umowa z firmą Info Solutions opiewa na 
kwotę 1.573.170,00 zł i będzie trwała do 30 
czerwca 2016 roku   

Udało się też zrealizować szereg inwestycji. Wybudowaliśmy drogi w Strefie Inwesty-
cyjnej, partycypowaliśmy organizacyjnie oraz finansowo w budowie chodników, udało 
się nadać nową jakość centrum Staniątek i wybudować budynek klubowy dla Dębu 
Zabierzów Bocheński.
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Joanna Musiał

Zapraszamy uczniów, studentów, 
przedsiębiorców i wszystkich zainte-
resowanych polityką proinwestycyjną 
Niepołomic do zapoznania się najnow-
szą książką na ten temat. 

„Sukces polityki proinwestycyjnej Niepo-
łomice 1990-2010. Wnioski władz lokalnych” 
to publikacja przygotowana w Instytucie Roz-
woju Miast przez zespół pod kierownictwem 
dr Wojciecha Jarczewskiego w składzie: dr 
Krzysztof Gwosdz (IGiGP UJ), Maciej Hucu-
lak (IRM), Karol Janas (IRM), dr Wojciech Jar-
czewski (IRM), Paulina Krzeszowska (IGiGP 
UJ), Wioleta Śmietana (IRM). Książka po-
wstała we współpracy z Gminą Niepołomice. 

Autorzy publikacji przeanalizowali źródło 
sukcesu inwestycyjnego Niepołomic. Omó-
wili przyczyny i mechanizmy, które pozwoliły 
miastu na przyciągnięcie od 1990 r. ponad 60 
nowych firm (przygotowywanie ofert, promo-
cja proinwestycyjna, polityka podatkowa i in.). 

Nowe przedsiębiorstwa zainwestowa-
ły w Niepołomicach w sumie 470 mln USD 
i stworzyły 4,6 tys. miejsc pracy.  

W książce opisano także środowisko 
przyrodnicze w kontekście rozwoju gminy, 
wpływ nowych inwestycji na rynek pracy 
oraz opinie mieszkańców o inwestycjach.

Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych badań sformułowano szereg praktycz-
nych wniosków. Mogą z nich skorzystać oso-
by zajmujące się polityką proinwestycyjną 
w polskich gminach, miastach i regionach  

MAgisTrAT

O gospodarce Niepołomic
Nowe przedsiębiorstwa zainwestowały w Niepołomicach w sumie 470 mln USD  
i stworzyły 4,6 tys. miejsc pracy. 

uwaga
Książkę można pobrać nieodpłatnie ze 
strony www.niepolomice.eu, z zakładki 
Informacje o Gminie, Biznes, Sukces Po-
lityki Proinwestycyjnej.

Likwidacja azbestu

Maciej Maderak

Do końca czerwca należy składać 
wnioski o dofinansowanie odbioru, 
transportu i utylizacji odpadów zawie-
rających azbest. Wkład własny wła-
ściciela odpadów to 10%, resztę – 90% 
–  finansuje gmina i powiat.

Azbest stanowi zagrożenie dla środo-
wiska i zdrowia ludzi, gdy ulegnie 
uszkodzeniu (np. łamanie, cięcie) 

lub gdy dojdzie do jego korozji. Wynikiem 
wskazanych procesów jest uwalnianie włó-
kien tego minerału do powietrza i poten-
cjalna możliwość ich wdychania, dostawania 
się do układu oddechowego i uszkadzania 

pęcherzyków płucnych. Azbest dobrze za-
bezpieczony i nieuszkodzony (np. pokryty 
warstwą farby) nie stanowi zagrożenia i jest 
też nierozpuszczalny w wodzie. 

Dopuszcza się w Polsce wykorzystywa-
nie wyrobów zawierających azbest do końca 
2032 roku. Za usunięcie wyrobów zawiera-
jących azbest z obiektów budowlanych od-
powiada właściciel.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub za-
rządca nieruchomości zobowiązany jest zgło-
sić prace polegające na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest przynajmniej miesiąc 
przed planowanym rozpoczęciem, właściwe-
mu organowi architektoniczno – budowlane-

mu (Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Wy-
dział Budownictwa i Geodezji, zamiejscowe 
stanowiska pracy ds. administracji architek-
toniczno – budowlanej, Plac Zwycięstwa 13, 
pok. 12, 13, II piętro).

Gmina Niepołomice dofinansowuje 
odbiór, transport i utylizację odpadów za-
wierających azbest od 2003 roku. Wzorem 
minionych lat do końca czerwca należy 
składać wnioski o dofinansowanie okre-
ślonego wyżej zadania. Formularze można 
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska 
UMiG Niepołomice pok. nr 14. lub na stro-
nie internetowej BIP UMiG Niepołomice 
w zakładce Środowisko.

Do końca czerwca należy składać wnioski o dofinansowanie odbioru, transportu i uty-
lizacji odpadów zawierających azbest. Formularze można uzyskać w Referacie Ochro-
ny Środowiska UMiG Niepołomice, pok. nr 14. lub na stronie internetowej BIP UMiG  
Niepołomice w zakładce Środowisko. Wkład własny właściciela odpadów to 10%,  
resztę – 90% –  finansuje gmina i powiat.
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W roku 2012 usunięto z terenu gminy 
123 820 kg odpadów zawierających azbest 
ze środków pochodzących z budżetu gminy, 
powiatu i środków własnych beneficjenta. 
W bieżącym roku prawdopodobnie zostanie 
zachowany sposób finansowania z roku ubie-

głego, tj. 90% kosztów zadania łącznie będzie 
ponosił budżet gminny i powiatowy, a 10% 
kosztów będzie stanowił wkład własny wła-
ściciela odpadów zawierających azbest.

Osoby, które przedłożyły wniosek w spra-
wie dofinansowania odpadów zawierających 

azbest, będą powiadomione o zakwalifikowa-
niu się wniosku i obowiązującej dalszej pro-
cedurze. 

Przypominamy, że przy rozpatrywaniu 
wniosków decyduje data wpływu do UMiG 
Niepołomice   

MAgisTrAT

Dotacje dla straży
Agnieszka Ligęza

Gmina Niepołomice pozyskała 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na realizację 
dwóch zadań.

Pierwsze to „Doposażenie Jednostek 
OSP Wola Zabierzowska, OSP Wola 
Batorska, OSP Niepołomice Podgra-

bie”, a drugie: „Doposażenie Jednostki OSP 
Niepołomice”. Oba w w ramach programu 
„Zapobieganie poważnym awariom i likwi-
dacja ich skutków dla środowiska – bezpiecz-
ny strażak”.

Wszystkie cztery jednostki wzbogaciły się 

o trzy zestawy ubrań ochronnych składających 
się z ubrania ochronnego, hełmu strażackiego, 
butów strażackich, rękawic i kominiarki.

Koszt zakupu dla jednej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej  to 9 tys. zł, a dofinan-
sowanie z WFOŚiGW w Krakowie stanowi 
50% czyli 4,5 tys. zł. Łączny koszt obu za- 
dań to 36 tys. zł, a dotacja z WFOŚiGW to  
18 tys. zł  

Orlik zatwierdzony
Joanna Musiał 

Trzeci Orlik w naszej gminie! 12 
grudnia Państwowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zatwierdził jego odbiór.  
Kompleks boisk sportowych znajduje 
się przy Szkole Podstawowej w Woli 
Batorskiej.

 

Inwestycja zakończyła się terminowo. Jej 
koszt wyniósł około 1 miliona 350 tysię-
cy zł, z czego 845 tysięcy to wkład Gminy 

Niepołomice, 150 tysięcy to dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego, a 333 tysięcy ofiarowało Ministerstwo 
Sportu. Wykonawcą inwestycji była firma  
P.U.H. Ościeżnica. 

W ramach kompleksu powstało boisko 
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
i boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią po-
liuretanową – do koszykówki, siatkówki i te-
nisa ziemnego. Na terenie obiektu znajdują 
się dwa moduły sanitarno-szatniowe z natry-
skami, szatniami, toaletami, pomieszczeniem 
dla trenera i magazynem na sprzęt sportowy.  
Na tyłach szkoły wybrukowano plac pomię-
dzy szkołą a Orlikiem. 

Ponadto Orlik w Woli Batorskiej – jako 

Orlik w Woli Batorskiej – jako jedyny w gminie – będzie miał bieżnię lekkoatletycz-
ną 3-torową, pełnowymiarową o długości 60 m. Będzie też plac do trenowania skoku  
w dal i trójskoku.

jedyny w gminie – będzie miał bieżnię lekko-
atletyczną 3-torową, pełnowymiarową o dłu-
gości 60 m. Będzie też plac do trenowania 
skoku w dal i trójskoku. Te inwestycje zapla-

nowano na przyszły rok i zostaną sfinanso-
wane z budżetu szkoły.

Otwarcie Orlika odbędzie się wiosną 
przyszłego roku   



Styczeń 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

6    

FAKTy

Jubileusz Wiarusów: 45 lat!

Marek Bartoszek

Członkowie Ogniska Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Wiarus” w Niepo-
łomicach świętowali 45-lecie 
swojej działalności.

Jubileuszowe spotkanie zosta-
ło przygotowane przez Komi-
tet Organizacyjny w składzie: 

Andrzej Górski, Leon Pitucha, 
Andrzej Wiciński, Zygfryd Rud-
nik, Marian Bednarski, Grzegorz 
Wroński, Krzysztof Prochwicz, 
Piotr Lis i Tadeusz Kowalczyk. Ju-
bilaci oraz zaproszeni goście spo-
tkali się 8 grudnia w Piwnicach 
Renesansowych Zamku Królew-
skiego w Niepołomicach.

Uroczystość, w której udział 
wzięli m.in. burmistrz Roman 
Ptak oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ciastoń, rozpo-
częła się od okolicznościowego 
referatu przypominającego hi-
storię „Wiarusa”.

Ognisko założyli byli żołnie-
rze czerwonych beretów, eme-
rytowani wojskowi. Pierwszym 
prezesem Towarzystwa został 
Robert Bom – oficer sztabowy 9 
Szkolnego Batalionu Desantowo-
-Szturmowego. Przez lata sze-
regi towarzystwa zasilali kolejni 
członkowie, cześć z nich tworzy 
historię Ogniska do dzisiaj.

Wiarusy prowadzą sekcje 
siatkówki, gimnastyki, turystyki 
rowerowej, strzelectwa oraz te-
nisa ziemnego. Ognisko organi-
zuje turnieje piłki nożnej, tenisa 
stołowego, zawodów strzeleckich 
oraz gier i zabaw ruchowych. Od 
2004 roku dużą popularnością 
cieszy się organizowany w Ska-
wicy festyn rekreacyjny „Sport 
w rodzinie”. Największą imprezą 
na terenie Niepołomic są organi-

zowane od 16 lat zawody strze-
leckie im. śp. Jana Kowalskiego, 
objęte patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Niepołomice.

Obecnie „Wiarus” skupia 
w swych szeregach ponad 50 
członków i sympatyków. Jubi-
laci zgodnie podkreślali, że ich 
działalność jest możliwa dzię-
ki wsparciu otrzymywanemu 
z Urzędu Miasta oraz Fundacji 
Zamek Królewski. Nieoceniony-
mi przyjaciółmi Ogniska, są rów-
nież Józef Pawłowski – właściciel 
firmy Juka, udostępniającej swoją 
strzelnicę oraz Państwo Barbara 
i Janusz Włodarscy.

Po odczytaniu interesują-
cej historii Towarzystwa, zarząd 
z urzędującym już 40 lat preze-
sem Leonem Pituchą wyróżnił 
pamiątkowym medalem osoby, 
których wkład w działalność 
Ogniska jest bezcenny. Na zakoń-
czenie części oficjalnej zgroma-
dzonych gości rozbawiał, specjal-
nie przygotowanym programem 
kabaretowym Grzegorz Wroński.

Świętujący zostali również 
uhonorowani przez władze 
gminne. Przewodniczący Rady 
Miejskiej przekazał Wiarusom 

Wiarusy prowadzą sekcje siatkówki, gimnastyki, turystyki rowerowej, strzelectwa oraz tenisa  
ziemnego. Ognisko organizuje turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, zawodów strzeleckich  
oraz gier i zabaw ruchowych.

specjalnie przygotowany na tę 
okoliczność dyplom, natomiast 
burmistrz Roman Ptak wręczył 
Jubilatom, nowy pistolet pneu-
matyczny.

W trakcie całego wieczoru 
wspominkom i wspólnemu oglą-
daniu archiwalnych zdjęć i kro-
nik nie było końca. Jubilatom 
życzymy dalszej równie owocnej 
pracy na rzecz krzewienia idei 
sportowej rywalizacji w naszej 
gminie. Mamy nadzieję, że za 
pięć lat z kolejnymi sukcesami na 
koncie, jubileusz 50-lecia będzie 
równie okazały  
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Ryba mojego życia
Kazimierz Wojtal

Postanowiłem pochwalić się moim naj-
większym osiągnięciem ostatniego sezo-
nu wędkarskiego. W pierwszych dniach 
sierpnia złowiłem w Wiśle (w Niepoło-
micach) suma o długości 173 cm, ważą-
cego 32 kg. 
Jestem wędkarzem amatorem. Niejed-
nokrotnie łowiłem duże okazy, ale ta 
ryba przerosła moje najśmielsze oczeki-
wania. Walka z nią trwała ponad godzi-
nę, satysfakcja była ogromna. Zachęcam 
do wędkowania – to dobry sposób na 
odpoczynek. Nie wiadomo jakie Wisła 
kryje skarby.

Przenośna scena
Agnieszka Ligęza

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ba-
torskiej zakupiła przenośną scenę, która 
będzie wykorzystywana przy organiza-
cji imprez plenerowych oraz wydarzeń 
kulturalnych w świetlicy wiejskiej.
Środki na zakup sceny, OSP pozyska-
ła z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 Działanie 413 
tzw. małe projekty. Projekt nosi tytuł: 
„Zakup przenośnej sceny – wyposaże-
nie świetlicy wiejskiej w celu organiza-
cji imprez kulturalnych i plenerowych”. 
Całkowity koszt zadania to 23 837,40 zł. 
Koszty kwalifikowane wynoszą 23 837,40 
zł, a kwota dofinansowania z PROW to 
16 686,18 zł.
Corocznie w budynku świetlicy odby-
dokończenie na str. 9

Królowie na zamku
Marek Bartoszek

Orszak Trzech Króli mimo niespodzia-
nek czekających na trasie dotarł do celu. 
Mieszkańcy Niepołomic tłumnie włączyli 
się w uliczne jasełka. 

Według szacunków organizatorów 
w niepołomickim Orszaku Trzech 
Króli wzięło udział ponad dwa ty-

siące osób. Uliczne jasełka zostały zorganizo-
wane przez Szkołę Podstawową im. Króla Ka-
zimierza Wielkiego przy współpracy Urzędu 
Miasta, Parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczen-
ników oraz Fundacji Zamek Królewski w Nie-
połomicach. Sponsorem orszaku był Wiesław 
Konarski, właściciel firmy Kon-Trans.

W czasie przemarszu, na uczestników pro-
cesji czekało wiele niespodzianek. Scenariusz 
wydarzeń opracowali diakon Mateusz Wójcik 
oraz Michał Horkawy. Orszak wyruszył kilka 
minut po godzinie 12 spod kościoła w stronę 
ronda przy plebanii. Dalej ulicą Bocheńską 
skierował się do rynku. Tam nieoczekiwanie 
pochód został zatrzymany. 

Pierwszą sceną ulicznego przedstawienia 
była bitwa aniołów z diabłami. Mimo nie-
ustannego kuszenia, po kilkuminutowej batalii 
zakończonej odzyskaniem uprzednio skradzio-
nej gwiazdy betlejemskiej pochód ruszył dalej. 
Uczestnicy przeszli przez rondo przy Urzędzie 
Miasta i udali w stronę Parku Miejskiego. Tam 
na mędrców ze wschodu i ich orszaki czekała 
kolejna niespodzianka. 

Na scenie w Parku Miejskim król Herod 
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starał się za wszelką cenę zatrzymać pochód. 
Jego groźby i zakazy nie zrobiły jednak wra-
żenia na mędrcach. Po słownej potyczce obu 
stron orszak ruszył dalej.  

Przy śpiewie niepołomickiej scholi Or-
szak dotarł na zamek. Tam w szopce czekała 
na maszerujących Święta Rodzina. Po ufor-

mowaniu się reprezentantów poszczególnych 
kontynentów Trzej Królowie oddali pokłon 
Jezusowi. Po złożeniu hołdu przez przed-
stawicieli Europy, Afryki i Azji głos zabrali 
patroni honorowi wydarzenia: ks. prałat Sta-
nisław Mika, burmistrz Roman Ptak oraz dy-
rektor Wiesław Bobowski. 

Patroni zgodnie podkreślali liczny udział 
mieszkańców w niepołomickim orszaku. 
Wyrazili również nadzieję, że Orszak Trzech 
Króli stanie się noworoczną tradycją w Nie-
połomicach   

Mamy 10 000 mieszkańców!

Szymon Urban

W mieście Niepołomice zameldowa-
nych jest już ponad 10 tysięcy osób!  
29 października jubileuszowa 
mieszkanka odebrała nowy dowód 
osobisty.

Od kilku miesięcy obserwowaliśmy 
wzrost liczby mieszkańców na-
szego miasta, aby mówiąc kolo-

kwialnie – przyłapać – osobę, która jako 
dziesięciotysięczna zamelduje się w Nie-
połomicach. Stało się to 29 października: 
jubileuszowa mieszkanka odebrała nowy 
dowód osobisty.

Okazało się, że to Pani Luiza, która ku-
piła mieszkanie w jednej z nowych szere-
gówek, jako dziesięciotysięczna zameldo-
wała się w Niepołomicach. Przeprowadziła 
się tu wraz z rodziną ze Stalowej Woli. Jak 
sama mówi, jeszcze nie miała czasu dobrze 

poznać miasta, ponieważ zajęta jest wykań-
czaniem mieszkania, ale informacje zawarte 
w otrzymanym przez nią Pakiecie Powital-
nym z pewnością ułatwią odnalezienie się 
w nowym miejscu zamieszkania. 

Pani Luizie życzymy wszystkiego najlep-
szego i dużo zadowolenia z życia w Niepoło-
micach, a my zachęcamy jeszcze nieprzemel-
dowanych do zameldowania się na terenie 
naszej gminy. Dlaczego? Chociażby dlatego, 
że niebawem powitamy dwudziestopięcioty-
sięcznego mieszkańca gminy! Powitamy go 
chlebem, solą i... prezentem. Ale o tym już 
wkrótce  



Styczeń 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    9

FAKTy

wa się wiele imprez m.in.: prezentacje 
artystyczne uczestników zajęć i warsz-
tatów, konkursy recytatorskie, przeglą-
dy grup kolędniczych, występy dzieci 
z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz 
wiele innych. Nowo zakupiona scena 
podniesie jakość tych imprez i wyda-
rzeń. Celem projektu jest rozwijanie 
aktywności lokalnej, a także zaspokoje-
nie potrzeb społecznych i kulturalnych. 
Przenośna scena o łącznej powierzch-
ni 24 m. kw. składa się z następujących 
elementów: 12 podestów scenicznych 
o wymiarach 2x1 m; 12 kompletów nóg 
teleskopowych (o regulacji od 60 cm do 
100 cm); komplet uchwytów mocujących 
łączących podesty i barierki; schody mo-
dułowe z barierką – 1 komplet; barierki 
ochronne o łącznej długości 10 mb.

Nowy sprzęt 
Paweł Dąbroś 
naczelnik OSP Niepołomice

Dzięki środkom pozyskanym z Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
i Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomi-
cach druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Niepołomic kupili dwie nowe 
specjalistyczne poduszki niskiego ci-
śnienia i wysokiego podnoszenia firmy 
Vetter o sile udźwigu ciężaru do 10 ton, 
pozwalające na wykonanie dostępu do 
osób poszkodowanych oraz podnosze-
nia i stabilizacji ciężkich przedmiotów. 
To dodatkowe wyposażenie specjali-
stycznego samochodu przeznaczonego 
do ratownictwa technicznego Volkswa-
gen T-4.
Strażacy kupili również  dwa aparaty 
ochrony dróg oddechowych oraz za-
pasowe butle powietrzne, przydatne 
podczas działań gaśniczych prowadzo-
nych w bardzo silnym zadymieniu. Poza 
tym wykrywacz wielogazowy multipro, 
bardzo pomocny w pomieszczeniach, 
gdzie jest podejrzenie podwyższonego 
stężenia m.in. tlenku węgla, siarkowo-
doru, a nawet gazów wybuchowych. 
Wykrywacze takiego typu w powiecie 
wielickim posiadają jedynie jednostki 
w Wieliczce oraz w Gdowie. 

Strażackie Mikołajki
Tomasz Tomala
prezes OSP

Tradycją stało się już, że w niedzielę po 
6 grudnia w naszej OSP organizujemy 

dokończenie ze str. 7OSP Niepołomice 
na podium

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Niepołomice zajęli III miejsce podczas 
tegorocznych zawodów rozgrywanych 
w Kopalni Soli w Wieliczce. Wyprzedzili 
ich jedynie strażacy z OSP Pcim (mało-
polskie) i OSP Babin (lubelskie).

8 grudnia w Wieliczce odbył się IV barbór-
kowy Turniej Strażaków i Ratowników 
Kopalnia Soli w Wieliczka 2012. Do za-

wodów zgłosiło się ponad 60 drużyn Państwo-
wej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z całej 
Polski. Zawody rozegrano w szybie Daniło- 
wicza, gdzie strażacy musieli biec po drew-
nianych schodach na powierzchnię pokonu-
jąc różnicę poziomów 110 metrów (około 650 
schodów), wyposażeni w pełne uzbrojenie 
strażackie, ważące około 30 kg. Strażacy star-
towali w trzyosobowych zespołach, dodatkowo 
każdy z nich był podpięty do aparatu ochro-
ny dróg oddechowych, które używa się na co 
dzień podczas prawdziwych działań ratowni-
czo-gaśniczych. 

Po raz kolejny do zawodów przystąpiła 
drużyna z OSP Niepołomice, którą reprezen-
towali druhowie: Balachowski Krzysztof, Bala-
chowski Adrian i Zawiła Marcin. Czas 5 minut 
i 47 sekund pozwolił strażakom z Niepołomic 
zająć trzecie miejsce w kategorii  jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i siedemnaste 
w klasyfikacji generalnej. Z powiatu wielic-
kiego, oprócz strażaków z Niepołomic, udział 
brały jeszcze drużyny z OSP Wola Batorska  
(7 miejsce w klasyfikacji jednostek OSP 
i 31 w klasyfikacji generalnej) i OSP Gdów  
(17 miejsce w OSP i 47 w generalnej). 

Uroczyste zakończenie turnieju oraz wrę-
czenie nagród odbyło się 125 metrów pod zie-
mią w komorze Warszawa, gdzie organizatorzy 
zaprosili na kolejną piątą edycję zawodów już 
za rok, w której na pewno wystartują nasi stra-
żacy. Dodatkowo każdy zawodnik miał możli-
wość zwiedzenia trasy turystycznej Kopali Soli 
w Wieliczce. 

Druhowie z OSP Niepołomice w przyszłym 
roku planują wystartować w podobnych zawo-
dach organizowanych w Berlinie, gdzie startują 
reprezentacje krajów z całej Europy. 

„Po raz kolejny udaje nam się zająć czoło-
we miejsce w zawodach. Możemy śmiało po-
wiedzieć, że opłaciło nam się wielomiesięczne 
przygotowanie. Jesteśmy z tego bardzo zado-
woleni, będziemy starać się o jeszcze lepsze wy-
niki” – komentuje Krzysztof Balachowski, kie-
rownik drużyny  

PODZiĘKOwANiE

Zarząd Rejonowego Oddziału nr XI Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów 
w Niepołomicach, składa serdeczne podziękowania za sponsorowanie paczek świątecznych 
dla naszych najuboższych członków następującym osobom i instytucjom:

•		 Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Niepołomicach	wraz	z	Burmistrzem	Romanem	Ptakiem,
•		 Małopolski	Bank	Spółdzielczy	w	Wieliczce,	oraz	ich	przedstawicielom	w	osobach	Dyrektora	

Edwarda Biernackiego i Przewodniczącego Rady Banku Tadeusza Dudzika.

Ponadto za pomoc w organizacji przedmiotowych paczek serdeczne podziękowania składa-
my Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Markowi Ciastoniowi oraz jego 
pracownikom. 

       Przewodniczący Oddziału
                   Mikołaj Jary
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Strażackie Mikołajki, które tym razem 
odbyły się 9 grudnia. Akcja rozpoczęła 
się od zbiórki krwi, z przeznaczeniem 
dla potrzebujących dzieci. Do oddania 
życiodajnego płynu zgłosiło się blisko 
60 chętnych, jednak ze względów zdro-
wotnych nie wszyscy mogli podzielić 
się bezcennym darem. W rezultacie 
krew oddało 40 osób, w tym 16 druhen 
i druhów z OSP: Wola Batorska, Niepo-
łomice, Staniątki, co dało bardzo dobry 
wynik 18 litrów pozyskanej krwi. 
W godzinach popołudniowych sala Do- 
mu Kultury w Woli Batorskiej zaczęła 
się wypełniać dziećmi wraz z rodzicami, 
którzy przyszli na spotkanie z najbar-
dziej oczekiwanym gościem niedziel-
nego popołudnia. Wizytę św. Mikołaja 
poprzedził pokaz ratownictwa przed-
medycznego, po którym Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z naszej jednostki 
zaprezentowała przedstawienie teatral-
ne „Czerwony Kapturek”. 
Tuż po godzinie 18.00 dzieci we wspól-
nym śpiewie i tańcu oczekiwały na mi-
kołaja, który – jak się później okazało ze 
względu na awarię sań, opóźniał swoje 
przybycie. Po głośnym wołaniu  zgroma-
dzeni ujrzeli postać Mikołaja, który zaje-
chał pod budynek na traktorze, korzysta-
jąc z uprzejmości miejscowego rolnika. 
Wielką radość wśród gości wzbudził dłu-
go oczekiwany gość, który zaraz po przy-
byciu zaczął rozdawać podarki. Mikołaj 
obdarował około 100 milusińskich. 
W Mikołajkach, uczestniczyły również 
zaproszone Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze z OSP Wola Zabierzowska 
i Zagórza. Podczas akcji odbyła się 
zbiórka datków, które zostały prze-
znaczone na zakup prezentów świą-
tecznych dla dzieci z ubogich rodzin 
w Woli Batorskiej. Patronem akcji mi-
kołajkowej był burmistrz Roman Ptak.

KGW wyróżnione
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

29 listopada w siedzibie Wojewódzkiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych odbyła się jak co roku pre-
zentacja tradycyjnych potraw wigilij-
nych. W prezentacji stołu wigilijnego 
wzięły udział Koła Gospodyń Wiej-
skich z dziewięciu gmin województwa 
małopolskiego. Swój stół miały także 
Niepołomice, reprezentowane przez  
KGW z Woli Zabierzowskiej. W trakcie 

@ktywny w internecie

Renata Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Batorskiej

W połowie grudnia, w Centrum Kultury 
w Niepołomicach zakończono realizację 
cyklu warsztatów komputerowych @kty- 
wny w internecie – warsztaty z zakresu 
podstaw obsługi komputera i internetu. 

Zajęcia, skierowane były do osób dorosłych 
i miały na celu poszerzenie i zróżnicowanie 

oferty spędzania czasu wolnego, a także pod-
niesienie kompetencji i umiejętności w zakre-
sie obsługi internetu, jego wykorzystania i do-
stępu do informacji.

W warsztatach odbywających się od 2 lipca 
do 14 grudnia w pięciu domach kultury, w Woli 
Batorskiej, Zakrzowie, Suchorabie, Zakrzowcu 
i Podgrabiu uczestniczyło aktywnie 50 doro-
słych mieszkańców gminy. Zdecydowanie więk-
sze zainteresowanie zdobyciem nowych kompe-
tencji wykazały kobiety, które dopisały w liczbie 
44, podczas gdy mężczyzn było tylko 6. 

Warsztaty mogły być zrealizowane dzięki 
środkom finansowym jakie Centrum Kultury 
w Niepołomicach pozyskało  w ramach dzia-
łania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju objętych Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013   

Wigilia Niepołomnych

Janusz Majcherczyk
Klub Abstynenta „Niepołomni”

20 grudnia, w Hotelu Niepołomice, 
członkowie Klubu Abstynenta „Niepo-
łomni” spotkali się przy wigilijnym stole. 

Członków Klubu oraz zaproszonych gości 
przywitał, a następnie złożył wszystkim 
życzenia świąteczne, prezes klubu Le-

onard Mazgaj. Następnie życzenia dla wszyst-
kich zebranych i ich rodzin złożyła Marzena Sta-
warz, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień. 

Do życzeń dołączył się też przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Ciastoń, przekazując 
także życzenia od burmistrza Romana Ptaka, 
który osobiście tym razem nie mógł przybyć na 
nasze spotkanie.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień zwy-
czajowo zaczęło się łamanie opłatkiem. Życze-
nia, okazywanie serdeczności, pełne pojedna-
nie, przyjaźń i miłość.

Podniosły, świąteczny klimat sprawił, że 
w wielu z nas na nowo narodziła się wiara, 
nadzieja i moc. Miejmy nadzieję, że wystarczy 
nam tego na cały rok i nie tylko od święta bę-
dziemy doświadczać tak wspaniałych chwil.

Spotkanie wigilijne zamknęło jeszcze jeden 
rok działalności naszego klubu. Był to rok boga-
ty w wydarzenia. Jest nas coraz więcej, coraz bar-
dziej asymilujemy się ze środowiskiem. Mamy 
wielu przyjaciół uczestniczących w naszych im-
prezach i różnorakich spotkaniach. Spotykamy 
się ze stale rosnącą akceptacją naszego Klubu.

Doświadczamy pomocy w wielu dziedzi-
nach naszej działalności, głównie ze strony Urzę-
du Miasta i Gminy w Niepołomicach. Możemy 
też liczyć na przychylność Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Niepołomicach, a tak-
że wielu innych instytucji i osób prywatnych.

Składamy im wszystkim serdeczne podzię-
kowania i życzymy wszelkiej pomyślności w No-
wym 2013 Roku. Niech dobro dobrem wróci  

Życzenia, okazywanie serdeczności, pełne pojednanie, przyjaźń i miłość, podniosły, świą-
teczny klimat sprawiły, że w wielu z nas na nowo narodziła się wiara, nadzieja i moc.  
Miejmy nadzieję, że wystarczy nam tego na cały rok i nie tylko od święta będziemy  
doświadczać tak wspaniałych chwil. Niech dobro dobrem wróci.
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prezentacji i degustacji potraw świątecz-
nych wystąpiła Kapela Ludowa Wolanie 
z Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej.
Po prezentacji i degustacji wszystkich 
potraw jury konkursowe postanowi-
ło przyznać równorzędne nagrody dla 
wszystkich KGW w postaci kuchenki 
mikrofalowej oraz nagrodę pieniężną 
wraz z okolicznościowymi dyplomami. 
Oceniając staranność, autentyczność 
i tradycyjność potraw wigilijnych posta-
nowiło przyznać dodatkowe wyróżnie-
nia dla KGW z Woli Zabierzowskiej oraz 
z Zofipola wraz z dodatkową nagrodą 
w postaci dziesięciolitrowego termosu. 

Wyspiański w Słomirogu
Maria Legutko
instruktor plastyki 
Teresa Pieprzyca
sołtys

28 listopada w Domu Kultury w Sło-
mirogu odbyła się uroczysta wieczor-
nica poświęcona pamięci Stanisława 
Wyspiańskiego i Krystyny Zbijewskiej. 
Redaktor Krystyna Zbijewska – ostat-
nia pozytywistka była lubiana i cenio- 
na za znakomite książki o Wyspiań-
skim, z których wydaniem miała wiele 
kłopotów. 
„Orzeł w kurniku” jej pierwsza książka 
miała znakomite recenzje: „przyno-
si mnóstwo interesujących, a nowych 
niekiedy rewelacyjnych faktów” – 
chwalił Wojciech Natanson. 
„Z przyjemnością czytam książkę Kry-
styny Zbijewskiej o Wyspiańskim. Ile 
ciekawych rzeczy, spraw potrafiła wy-
grzebać w związku z tym niezwykłym 
człowiekiem. Jak świetnie ją napisała” 
– wtórował Karol Estreicher. „Orzeł 
w kurniku” zainaugurował działania, 
których uwieńczeniem miało stać się 
Muzeum Wyspiańskiego.
Druga książka – „Krakowskim szla-
kiem Wyspiańskiego” stała się in-
spiracją do przygotowania wystawy 
poświęconej postaci Stanisława Wy-
spiańskiego, bo właśnie 28 listopada 
minęła 105 rocznica jego śmierci.
Wiersze „O kocham Kraków” (rec. Ni-
kola Nowak); „U stóp Wawelu” (rec. 
Bartosz Stawarz); „Gdy przyjdzie mi 
ten świat porzucić” (rec. Aneta Sochac-
ka); „Niech nikt nad grobem mi nie 
płacze” (rec. Aneta Sochacka); „Bądź 
jak meteor” (rec. Nikola Nowak) po-
służyły za kanwę do zbudowania sce-
nariusza uroczystości. Na zakończenie 

Nowe plany
Marek Bartoszek

15 grudnia niepołomiccy emeryci i renci-
ści spotkali się, by życzyć sobie wszelkiej 
pomyślności z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów nr 1 
w Niepołomicach miało bardzo świątecz-
nych charakter. Zaproszeni goście spo-

tkali się w restauracji „Joanna”. Koło, któremu 
przewodniczy Danuta Ponikiewicz zostało re-
aktywowane w październiku 2012.  Po zaledwie 
dwóch miesiącach działalności należy do niego 
ponad 60 osób. 

Wspólny opłatek był świetną okazją nie 
tylko do złożenia sobie przedświątecznych ży-
czeń, ale przede wszystkim do wspólnego za-

stanowienia się nad działalnością koła w no-
wym roku. 

Jak zapowiadali emeryci i renciści na po-
czątku 2013 roku zaplanowane jest wspólne  
świętowanie Dnia Babci i Dziadka, a także 
Święta Kobiet.

W czasie spotkania nie zabrakło rów-
nież planów dotyczących wspólnej wycieczki. 
Zgodnie podkreślano, że rozwinięcie działal-
ności będzie najlepszym spełnionym życze-
niem niepołomickich emerytów   

Zgodnie podkreślano, że rozwinięcie dzia-
łalności Koła Emerytów i Rencistów nr 1  
w Niepołomicach będzie najlepszym spełnio-
nym życzeniem niepołomickich emerytów.

Nowe władze
Aleksandra Polak
prezes Towarzystwa Muzyki i Śpiewu w Niepo-
łomicach

W roku jubileuszowym dwudziestolecia 
działalności artystycznej Towarzystwa 
Muzyki i Śpiewu w Niepołomicach 
odbyły się wybory władz stowarzyszenia 
na kolejną kadencję 2013-2016.

22 listopada 2012 w dniu patron-
ki muzyki św. Cecylii na Zamku  
Królewskim w Niepołomicach wy-

brano nowy zarząd i komisję rewizyjną:

Zarząd
Aleksandra Polak, prezes
Wanda Pilch Dobrowiecka, sekretarz  
Jan Polak, skarbnik     
Mieczysław Janusz Jagła         
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części artystycznej Martynka i Niko-
la przedstawiły krótką scenkę pt. „Te 
kwiaty nigdy nie zwiędną”.
Na drugą część wieczornicy złożyły się 
wspomnienia o redaktor Krystynie Zbi-
jewskiej, która założyła bibliotekę w Sło-
mirogu. „Uruchomiła wszystkie swoje 
kontakty i przyjaźnie wydawniczo-lite-
rackie, a poza tym do zbierania książek 
zaangażowała całą  redakcję. Na tę pa-
sję nie było mocnych; książki przyno-
sili wszyscy, choćby nawet trzeba było 
wcześniej odwiedzić księgarnię. Patro-
nowała i innym poczynaniom kultural-
nym w Słomirogu”, jak pisała J. Antecka.

Andrzejki seniorów
Grażyna Taborska
instruktor, Świetlica Kultury w Podgrabiu

24 listopada w Świetlicy Kultury w Pod-
grabiu odbyły się tradycyjne andrzejki. 
Zostały one zorganizowane przez miej-
scowy Klub Seniora i Świetlicę Kultu-
ry. Gości witał przewodniczący Klubu 
Seniora Tadeusz Kącki wraz z instruk-
torem świetlicy. Nie zabrakło muzyki 
na żywo, jeden z mieszkańców osiedla 
akompaniował na akordeonie zarówno 
piosenki biesiadne, jak i współczesną 
muzykę rozrywkową. 

Bombki w Suchorabie
Urszula Turecka
instruktor, Klub Kultury w Suchorabie 

3 grudnia w Suchorabie, na wspólnych 
warsztatach spotkali się dorośli i dzieci. 
Już po raz drugi gościnnie poprowadzi-
ła zajęcia Maria Strzelec – instruktor, 
plastyk Domu Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim. Niezwykły klimat, w który 
wprowadziła uczestników i magia zbli-
żających się świąt sprawiły, że prawie 
trzygodzinne zajęcia minęły niepostrze-
żenie, twórczo i przyjemnie. Temat był 
niebanalny, bo nie każdy ma przecież 
możliwość własnoręcznego wykonania 
bombek.

Szkło i ceramika
Krystyna Krupa Samek
Dom Kultury w Staniątkach

29 listopada w Domu Kultury w Sta-
niątkach odbyły się  kolejne warsztaty 
sztuki użytkowej. Tym razem poświę-
cone poznaniu technik malowania 

Zmiany w komunikacji miejskiej
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o zmianie przepisów dotyczących komunikacji 

na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które korzystając z usług 
MPK i firmy Mobilis. Większość zmian dotyczy podniesienia cen biletów. Od nowego roku 
drożej płacimy za bilety jednoprzejazdowe i czasowe. Ceny biletów okresowych pozostały 
bez zmian. 

Za jeden przejazd liniami aglomeracyjnymi, a więc 211, 221 i 301 zapłacimy teraz 2 zł 
(ulgowy) lub 4 zł (normalny). Bilet ważny przez 60 minut będzie kosztował w zależności 
od zniżki 2,50 zł lub 5 zł. 

Podróżni, którzy nie wykorzystali biletów w starych cenach, mają możliwość przez 6 mie-
sięcy wykupienia biletów uzupełniających o nominałach 0,1 zł, 0,3 zł, 0,5 zł. 

Zmiany dotyczą również podróżnych korzystających z komunikacji na terenie miasta 
Krakowa. Bilety czasowe, ważne przez 15 i 30 minut zastąpione zostały odpowiednio przez 
20 i 40 minutowe.

 Surowiej będą również karani pasażerowie jeżdżący bez biletów. Podstawowa opłata wy-
nosi teraz 240 zł. Kara może zostać obniżona o 50% jeśli należność zostanie zapłacona w ciągu 
7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty. 

Od 1 stycznia uczniowie poniżej 24 roku życia, którzy mają prawo do przejazdów ulgo-
wych, mogą skorzystać z biletu semestralnego ważnego przez 150 dni (dotychczas 140). 

Adam Michalec                        
Halina Porąbka                        
Irena Wicińska                  

Komisja Rewizyjna
Henryk Uhryński, przewodniczący
Wacław Mirek                        

Aleksander Luty

Po wyborach w Sali Akustycznej odbył się 
koncert pt. „Najpiękniejsza jest muzyka pol-
ska”, który zakończył obchody Roku Jubile-
uszowego. Koncert był dofinansowany ze środ-
ków Gminy Niepołomice  

Nowy zarząd Towarzystwa Muzyki i Śpiewu w Niepołomicach, kadencja 2013-2016

FAKTy
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na szkle i zdobienia przedmiotów 
z ceramiki. Tajniki wiedzy uczestni-
kom warsztatów  z wielkim zapałem  
przekazywała Natalia Nowacka. W je-
den wieczór powstały  obrazki  i naczy-
nia o niepowtarzalnym charakterze.
Zajęcia odbyły się w ramach szerszego 
projektu „Aktywizacja społeczno-kul-
turalna mieszkańców gminy Niepoło-
mice poprzez organizację warsztatów 
artystycznych”, w ramach działania 413 
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju objętych PROW na lata 2007-2013, 
na które  Centrum Kultury w Niepoło-
micach otrzymało wsparcie finansowe. 

Andrzejki 
z niepełnosprawnymi
Katarzyna Mydłowiecka
instruktor DK
Teresa Pieprzyca
sołtys

Już cztery lata minęły od pierwszego 
takiego spotkania w Domu Kultury 
w Słomirogu. 13 listopada Rada Sołecka 
i Dom Kultury w Słomirogu zorgani-
zowały zabawę andrzejkową dla pod-
opiecznych Domów Środowiskowych 
z Gruszek i Niepołomic oraz mieszkań-
ców Słomirogu. W zabawie uczestniczy-
ło około 100 osób. 
Nie zabrakło tańców, zabaw i kon-
kursów przygotowanych na tę okazję. 
Uczestnicy tradycyjnie mogli zapre-
zentować swoje umiejętności wokalne, 
wykonując ulubione piosenki. Dla roz-
bawionych gości przygotowany został 
ciepły poczęstunek, ciasta i napoje. Za-
bawę, jak zawsze prowadził Grzegorz 
Przebinda z Zakrzowca.
Podopiecznych z zaprzyjaźnionych 
ośrodków traktujemy jak równych 
sobie, serdecznych przyjaciół. Jeste-
śmy szczęśliwi, gdy możemy zobaczyć 
uśmiech na ich twarzach oraz radość 
z zabawy jaką dla nich przygotowuje-
my. Patrząc na naszych gości przepeł-
nionych radością możemy wiele się od 
nich nauczyć.  Jest to dla nas bardzo 
istotne dawać radość i promyk nadziei, 
tym wiernym przyjaciołom.
Nie byłoby możliwości organizowania 
tych spotkań bez dotacji od burmistrza 
Romana Ptaka, za które wszyscy ser-
decznie dziękujemy. Gorące podzięko-
wania składamy również Jarosławowi 
Pieprzycy, który kolejny raz sponsoro-
wał pieczywo oraz wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie i realizację 
imprezy.

Nasza Wola: I miejsce
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej

„Teraz My” – pod taką nazwą odbywa 
się corocznie Ogólnopolski Przegląd 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Se-
niorów, którego organizatorem jest Dom 
Kultury Włochy w Warszawie. 

17 listopada, wczesnym rankiem trzy 
zespoły seniorów delegowane przez 
Centrum Kultury w Niepołomi-

cach wyjechały do Warszawy, by reprezento-
wać Gminę Niepołomice: Zespół śpiewaczy 
Wrzos, Grupa śpiewaczo-obrzędowa Nasza 
Wola z Woli Batorskiej oraz Grupa śpiewacza 
Wolańska Muza wraz z Kapelą Ludową Wola-
nie z Woli Zabierzowskiej. Zespoły na co dzień 
działają w miejscowych Domach Kultury. 

W Okęckiej Sali Widowiskowej podczas 
tegorocznej X edycji przeglądu, trwającego 
dwa dni można było oglądnąć 152 prezenta-
cje w wykonaniu ponad 1100 seniorów z całej 
Polski. Seniorzy prezentowali swoje dokonania 
w ośmiu kategoriach, m.in. były to: soliści, ze-
społy wokalne, instrumentalne, chóry, grupy 

taneczne, teatr, kabaret, monodram, zespoły 
folklorystyczne. 

Występy oceniało jury w składzie: Katarzy-
na Sokołowska – prof. Uniwersytetu Muzycz-
nego im. F. Chopina w Warszawie, Barbara 
Dziekan – prof. Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, 
Ewa Kuklińska – tancerka, choreograf i piosen-
karka. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
w poszczególnych kategoriach jury przyznało 
nagrody główne Grand Prix dla najlepszych 
solistów oraz dla zespołów wieloosobowych 
oraz nagrody za zajęcie miejsc z poszczegól-
nych kategorii.

W kategorii zespołów folklorystycznych 
jury przyznało I miejsce dla Grupy śpiewa-
czo-obrzędowej Nasza Wola z Domu Kultury 
w Woli Batorskiej, a II miejsce Grupie śpiewa-
czej Wolańska Muza wraz z Kapelą Ludową 
Wolanie z Domu Kultury w Woli Zabierzow-
skiej. 

Zespół śpiewaczy Wrzos rywalizujący z 50 
innymi zespołami w swojej kategorii tym ra-
zem nie zdobył nagrody, ale zdobył kolejne 
cenne doświadczenie i możliwość zaprezento-
wania się dla licznej publiczności  

Autorskie bańki

Renata Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Batorskiej

Jak co roku, w okresie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia, w Domu 
Kultury w Woli Batorskiej  zorganizowa-
ne zostały warsztaty malowania trady-
cyjnych szklanych baniek. 

Każdy zainteresowany własnymi świe-
cidełkami może je wykonać. Nie 
trzeba dużo, wystarczy szklana, jed-

nobarwna bombka, farba akrylowa, kilka  
barwników, klej, pędzelek, i oczywiście  
brokat. 

Kilka wskazówek dla uczestniczących 
w zajęciach po raz pierwszy, zazwyczaj wy-
starcza, aby móc cieszyć oko błyszczącą 
ozdobą. Tematyka malowania baniek zależy 
wyłącznie od uczestnika warsztatów. Były 
śnieżne pejzaże, kwiaty, gwiazdki, choinki, 
a wszystko po dodaniu brokatu dało niepo-
wtarzalne efekty. 

Z własnoręcznie wykonanych baniek naj-
bardziej cieszyły się dzieci, ale i dorosłym 
uczestnikom warsztatów takie dekoracje rów-
nież przypadły do gustu. Można, co prawda, 
kupić gotowe bańki, których w okresie przed-
świątecznym jest wszędzie pod dostatkiem, nie 
mniej jednak ozdoby wykonane własnoręcznie 
są bezcenne i niepowtarzalne. 

Uczestnicy warsztatów, którzy wykona-
li więcej takich ozdób mieli gotowy prezent 
gwiazdkowy dla swoich bliskich zwłaszcza, że 
taką bańkę można zaopatrzyć swoimi życzenia-
mi lub dedykacją   

FAKTy
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Pamięci Korczaka

Aleksander Ostrowski
instruktor, DK w Woli Zabie-
rzowskiej 

W Domu Kultury w Woli 
Zabierzowskiej, w ramach 
obchodów Roku Janusza 
Korczaka, ogłoszonego na 
2012 we wrześniu 2011 
przez Sejm, została zorga-
nizowana wystawa wraz 
z programem artystycznym. 

Obchody Roku Korcza- 
kowskiego przypadające  
w 70 rocznice tragi- 

cznej śmierci w obozie zagła-
dy w Treblince mają na celu  
upamiętnienie wybitnej postaci, 
jaką był Janusz Korczak. 

25 fotoram z portretami 
i zdjęciami dzieci zostało poka-
zanych w Domu Kultury. Dzieci 
i ich los były treścią i celem życia  
Janusza Korczaka, walczył o pra-
wa dzieci niezależnie od ich po-
chodzenia, rasy czy religii.  

Na otwarcie wystawy przy-
był Jerzy Kujawski „Szpinak” 
– Kawaler Orderu Uśmiechu,  
pracownik Nowohuckiego Cen-
trum Kultury, który przybliżył 
postać nieżyjącego już autora 

zdjęć Leszka Dziedzica. Członka 
Związku Polskich Artystów Fo-
tografików, którego prace znaj-
dują się w zbiorach Instytucji 
Kultury oraz osób prywatnych 
w wielu krajach europejskich, 
Meksyku, Stanów Zjednoczo-
nych oraz Australii.

Do wspólnego programu 
obchodów Roku Korczakow-
skiego dołączyły dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Woli Zabie-
rzowskiej. Pod opieką Heleny 
Dziury przygotowały program 
poetycki poświęcony wybit-
nej postaci „Starego Doktara”, 
rzecznika praw dziecka Janusza 
Korczaka. 

Dopełnieniem uroczystości 
był koncert Mariusza Tracza, 

grającego na gitarze i  śpiewają-
cego liryczne piosenki. Koncert 
przerodził się we wspólne śpie-
wanie znanych piosenek.

W uroczystościach licznie 
uczestniczyli mieszkańcy Zabie-
rzowa Bocheńskiego, Chobotu 
oraz Woli Zabierzowskiej  

Mikołaj nie zawiódł

Joanna Kocot

6 grudnia do dzieci z Niepołomic 

zawitał Święty Mikołaj. Jego spotkania 
z dziećmi to już u nas tradycja. Na 
Mikołaja czekało ponad tysiąc milusiń-
skich z opiekunami. 

Tradycyjnie, spotkania odbywają się 
na dziedzińcu Zamku Królewskiego, 
gdzie najpierw na dzieci czeka krótki 

występ artystyczny, potem – w rozmaity spo-

sób – przyjeżdża Mikołaj i rozdaje prezenty. 
Do tej pory przybywał już do nas saniami, 
karetą, motocyklem. W tym roku również 
wybrał inny środek transportu, do dzieci 
z Niepołomic pomogli mu dotrzeć policjanci. 
Przyjechał więc radiowozem. 

Ale po kolei. Na dziedzińcu zamkowym 
umówieni byliśmy na 18.00 i kto przyszedł 
punktualnie mógł obejrzeć i posłuchać wy-
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stępów uczestników warsztatów wokalnych 
z Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa. 
Specjalnie na przedmikołajowy występ przy-
gotowali zestaw piosenek świątecznych, by 
wszystkich przybyłych wprowadzić w bożona-
rodzeniowy nastrój. Kiedy usłyszeliśmy komu-
nikat, że zbliża się Święty Mikołaj, zapaliliśmy 
zimne ognie. To również tradycyjny element 
powitania Mikołaja w Niepołomicach. 

Kiedy święty z orszakiem wjechał na 
dziedziniec zamkowy wszystkie dzieci chcia-
ły go powitać osobiście.  Jednak na powitania 
nie było zbyt wiele czasu, trzeba było rozdać 
prezenty. Choć rozglądając się dokoła i wi-
dząc ile jest dzieci, niejedna osoba miała wąt-
pliwości, czy prezentów wystarczy, wszyst-
ko poszło jak z płatka. Mikołaj był świetnie 
przygotowany. Rozdał niemal 1300 paczek. 
Po wszystkich powitaniach, uściskach i wrę-
czeniach upominków święty był bardzo zmę-
czony, ale i szczęśliwy. Obiecał, że przyjdzie 
do nas znowu za rok.

W tym roku Mikołajowi pomagali: Poli-
cjanci z Komisariatu Policji Autostradowej 
w Krakowie, młodzież z Gimnazjum w Nie-
połomicach pod wodzą Małgorzaty Juszczyk, 

młodzież z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II pod wodzą Edyty Pilch, a kie-
rować ruchem pomagali panowie z Agencji 
Ochrony Kontakt. W pakowanie włączyła się 

także młodzież z Ochotniczego Hufca Pra-
cy 6-2 w Niepołomicach. Wsparcia udzieliła 
Świętemu także firma MAN. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy  
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Marcin Urban: Występowała Pani w Niepo-
łomicach kilkakrotnie. Co tu podobało się 
Pani szczególnie?

Ilona Gawlik: Najbardziej podobał mi 
się wasz cudowny zamek, bo ja uwielbiam 
zamki, zabytkowe budynki, budowle, rzeź-
by. Bardzo polubiłam rzeźbę Stańczyka na 
zamkowym dziedzińcu. Taki drobny szczegół 
stwarza świetny klimat, cieszy oczy i serce… 

Miałam przyjemność uczestniczyć w Fe-
stiwalu Ballady w lipcu 2012. Wzruszyła mnie 
wtedy miła atmosfera podczas koncertu oraz 
serdeczne rozmowy po jego zakończeniu. Je-
stem bardzo szczęśliwa, że razem z Pawłem 
Orkiszem, wszystkimi innymi wykonawcami 
oraz publicznością mogłam odśpiewać pio-
senkę z tekstem Edwarda Stachury.  

Nie wszyscy wiedzą, że w Pani repertuarze 
jest również piosenka o Niepołomicach. 
Gdzie można ją usłyszeć? 

Niestety „Niepołomickiej piosenki” nie ma 
jeszcze na żadnej płycie, ale bez trudu można ją 
znaleźć na YouTube. A gdyby ktoś chciał usły-
szeć ten utwór na żywo, wystarczy mnie zapro-
sić i zapewnić dostęp do fortepianu. 

Jaki jest Pani ulubiony styl muzyczny?
Właściwie lubię w muzyce wszystko, 

z wyjątkiem piosenek biesiadnych i disco-po-
lo. Najbardziej cenię muzykę klasyczną i jazz, 
bo z tych gatunków można się najwięcej na-
uczyć i inspirację czerpać z nich nieustannie. 
Szczególnie bliska jest mi muzyka amery-
kańska i afro-amerykańska oraz stosowana 
w nich improwizacja.

Jest Pani nie tylko wokalistką, ale również 
kompozytorką i pianistką…

Jestem zawodowym muzykiem, a zatem 
granie to po prostu moja praca. Kocham grać 
na instrumentach klawiszowych i śpiewać. 
Niedawno napisałam kilka miniatur muzycz-

nych do angielskich oraz polskich tekstów 
poetyckich. 

O tym, że piosenki się podobają przeko-
nuję się na koncertach. Uwielbiam grać przed 
publicznością, a ponieważ zwykle nie mam 
tremy, więc potrafię się koncentrować na 
muzyce i w występ wkładam całe serce. Lu-
bię improwizować, chętnie też akompaniu-
ję innym wykonawcom. Od kilku miesięcy 
akompaniuję wokalistom rozpoczynającym 
przygodę z muzyką w Krakowskiej Szkole 
Wokalno-Aktorskiej. 

Muzyka ma cieszyć, bawić, dawać siłę lub 
skłaniać do refleksji. Chcę, aby wyrażała moje 
‘ja’, moją oryginalność i prezentowany przeze 
mnie  tekst.  Staram się być szczera w tym, co 
robię. Czy mi się to udaje? Niech słuchacze 
sami ocenią…

Czy improwizacji można się nauczyć?  
Myślę, że można, tylko pojawia się py-

tanie, jak dużo czasu to zajmie i jaki będzie 
tego efekt. Najlepiej jednak to ‚czuć’, mieć do 
tego dryg… czyli po prostu mieć talent do 
improwizowania. Wtedy brzmienie muzyki 
będzie naturalne, a nie wyuczone. Oczywi-
ście, improwizacja wymaga również wielu 
ćwiczeń. Przecież zawsze jeszcze coś można 
udoskonalić, ale intuicja muzyczna i ‚czucie’ 
to w improwizacji podstawowa sprawa. 

W życiu zresztą jest podobnie. Czasem 
coś jest z góry ustalone, ale często trzeba im-
prowizować. Myślę, że moje życie bardziej 
przypomina improwizację niż grę z nut, bo 
jest nieszablonowe, szalone, jazzowe.

Jak ocenia Pani współczesne życie artystyczne?   
Niekiedy oglądając festiwale piosenki au-

tentycznie się męczę, bo wszystkie utwory są 
dla mnie takie same, jakby odbite na jakiejś 
matrycy, wszystko jest przewidywalne co do 
linijki i do tego większość piosenek tak moc-
no przygnębia, że nawet trudno ich słuchać. 

Dziwi mnie to, że wszyscy tak cierpią 
i tak smucą, bo przecież w każdej chwili ży-
cia, w każdym zdarzeniu jest jakaś pozytyw-
na energia, więc ja staram się ją odnajdywać 
i pokazywać. 

Z jakimi muzykami lubi Pani współpracować? 
Lubię pracować z ludźmi, którzy grają 

równo i czysto, mają wyczucie frazy i intu-

icyjnie czują muzykę. Ważne, żeby byli my-
ślący, kreatywni i chętni do poszukiwań. 

Jakie są Pani plany artystyczne? 
Pracuję obecnie nad pierwszą swoją pły-

tą. Kontynuuję pracę nad koncertem hisz-
pańsko-portugalskim oraz polskimi piosen-
kami retro. Myślę też o piosence francuskiej 
i modlitwach ludzi dobrej woli.

Czy ma Pani swoją ulubioną tonację mu-
zyczną? 

As-dur to moja ulubiona tonacja. 
W moim odczuciu ma ona kolor purpury.

Jakim życiowym przesłaniem kieruje się 
Pani na co dzień ? 

Mam ich wiele, na każdą sytuację inne. 
Cudownym zbiorem sentencji ułatwiających 
i tak dość skomplikowane nasze życie jest 
desiderata z kościoła w Baltimore.  Lubię też 
pana wiersz, panie Marcinie, który ma tytuł 
„Dezyderat 2007”, albowiem w nim jest wiele 
mądrości życiowej. 

Moje ulubione motta to: „carpe diem”, 
„non omnis moriar”, „nie czyń drugiemu - 
co tobie niemiłe”, „jest dobrze - nie psujmy”, 
oraz „po pierwsze nie szkodzić”. Natomiast 
Johann Wolfgang Goethe napisał takie oto 
uniwersalne muzyczne motto, które często 
sobie powtarzam, a teraz wszystkim Państwu 
dedykuję: „Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam 
dobre serca mają, źli ludzie, ty mi wierz, ci 
nigdy nie śpiewają”  

ilona gawlik
Krakowska artystka, performerka,  ani-
matorka życia towarzyskiego, niestru-
dzona poszukiwaczka piękna, piewczy-
ni poezji prostej oraz skomplikowanej, 
rymu oraz wiersza białego. Socjolog, 
dziennikarz i muzyk z wykształce-
nia, z zamiłowania wielbicielka życia 
i wszelakich jego przejawów.

Okienko z widokiem na Niepołomice

As-dur to purpura
Z Iloną Gawlik rozmawia Marcin Urban

Niekiedy oglądając festiwale piosenki au-
tentycznie się męczę, bo wszystkie utwo-
ry są dla mnie takie same, jakby odbite na 
jakiejś matrycy. Dziwi mnie to, że wszyscy 
tak cierpią i tak smucą.



Styczeń 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    17

BENEDyKTyNKi

Turysta wewnętrzny w klasztorze – XVIII

Przebieg życia zakonnego

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Nieraz już pisałam, że 
jednym z najciekawszych 
źródeł do badania dziejów 
klasztorów są całkiem pro-
zaiczne księgi rachunkowe. 

W Staniątkach zachowa-
ło się ich mnóstwo: 
z samego klasztoru, 

z wielu folwarków, z cegielni, 
osobno „przychody zbożowe”… 
ale na ogół te zachowane księgi są 
późne, z dziewiętnastego i dwu-
dziestego wieku. Najwcześniejsze 
zaczynają się od roku 1712 i doty-
czą samego klasztoru.

Nie jest jasne, czy wcześniej-
sze księgi zaginęły, czy też (bo i to 
możliwe) nigdy przedtem takich 
notatek nie prowadzono, a do-
piero nowa ksieni, Teresa Niewia-
rowska, obrana właśnie w 1712 
roku i stojąca przed konieczno-
ścią odbudowy całego klasztor-
nego gospodarstwa, postanowiła 
oprzeć je na czymś, co dziś byśmy 
nazwali fachową księgowością. 

Tylko, że mimo starań była to 
księgowość bardzo niefachowa, 
tak bardzo, że wygląda właśnie 
raczej na pierwszą próbę niż na 
kontynuowanie długiej już tra-
dycji. Przede wszystkim panna 
szafarka nie jest wprawna w sto-
sowaniu cyfr arabskich. W szkole 
klasztornej miała do czynienia 
wciąż jeszcze głównie z zapisem 
rzymskim, gdzie „tysiąc pięć” pi-
sało się MV, a więc osobno tysiąc, 
osobno pięć; i teraz zdarza się jej 
stosować to samo w rachunkach: 
najpierw pisze 1000, potem osob-
no 5, i wychodzi jej 10005: dzie-
sięć tysięcy pięć. Ach, te zera! 

Ostatecznie najpewniejszy 
jest zapis słowny… ale i tam zda-
rzają się pomyłki, jak zaraz zoba-
czymy. Nadto wiele razy rozchód 
zapisany jest pod przychodem, 
tam zwłaszcza, gdzie jakaś suma, 
świeżo otrzymana, szła natych-
miast na spłatę jakiegoś długu 
czy kontrybucji, i panna szafarka 
zapisywała to wszystko jednym 
ciągiem: „Wzięłam za arendę 
ostrowską od jegomości pana 
Mołeckiego złotych tysięcy 2000 
(tak pisze; oczywiście nie były to 
„tysięcy dwa tysiące”, a więc dwa 
miliony, suma niewyobrażalnie 
wielka, tylko dwa tysiące, dwu-
krotnie z rozpędu zapisane). Któ-
rem dala za chłopów na hibernę 
chorągwi rajtarskiej pod komen-
dą jegomości pana pułkownika 
Młodziejowskiego”(1716).

Albo: „Wzienam dziesięć ty-
sięcy od jegomości Pana Druż-
bickiego […] a że się dłużnicy 
uprzykrzają, biorę u tych pienię-
dzy dwa tysiąca na zapłacenie 
długów, gdzie się w ekspensach 
pokaże na inszy karcie”. Tutaj 
panna szafarka zdaje sobie spra-
wę, że to nie na miejscu zapisane, 
więc podwaja zapis. 

Dodajmy, że podlicza docho-
dy i wydatki bardzo rzadko i wca-
le nie na końcu roku, a już nigdy 
na końcu miesiąca. Wszystko to 
razem wygląda na dość rozpacz-
liwą, ale bardzo mężną i zdeter-
minowaną próbę wprowadzenia 
porządku w finanse klasztoru dla 
wydźwignięcia go z katastrofal-
nej sytuacji ekonomicznej. Uda-
ło się, skoro stoi do dzisiaj. 

Przypomnijmy, że w tamtych 
czasach dziewczęta uczyły się 
od dziecka prowadzenia gospo-

darstwa; ale to się po dworkach 
robiło, karbując ewentualnie na 
kiju, a nie prowadząc księgowość 
na papierze. A większość ówcze-
snych zakonnic pochodziła wła-
śnie z małych dworków, z drob-
nej szlachty.

Drobna ciekawostka: dzisiej-
szy badacz ma z tymi zapiskami 
jeszcze i ten kłopot, że panna 
szafarka najwyraźniej w domu 
mówiła gwarą; w szkole klasztor-
nej oczywiście uczono ją literac-
kiej polszczyzny i tego, że czasem 
zamiast „s” trzeba mówić „sz”. 
Nie zawsze jednak jest pewna, 

gdzie taką zmianę należy zasto-
sować i czasem o niej zapomina 
tam, gdzie by jej trzeba, a czasem 
ją stosuje tam, gdzie nie trzeba; 
w językoznawstwie to się nazywa 
„hiperpoprawność”. Sosnowski 
to u niej „Szosnowski”, „z lasu” 
to „z łaszu”, a „Sasom” zapisuje 
„szaszam”. I bądź tu mądry.

Ale zanim zagłębimy się 
w jej notatki, trzeba najpierw 
przypomnieć, jakie to były cza-
sy: już w samych księgach ra-
chunkowych znajdujemy bardzo 
akuratny obraz epoki, „widziany 

Szafarka podlicza dochody i wydatki bardzo rzadko i wcale nie na końcu roku, a już nigdy na końcu 
miesiąca. Wszystko to razem wygląda na dość rozpaczliwą, ale bardzo mężną i zdeterminowaną 
próbę wprowadzenia porządku w finanse klasztoru dla wydźwignięcia go z katastrofalnej sytuacji 
ekonomicznej. Udało się, skoro stoi do dzisiaj.

dokończenie na str. 43
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Katarzyna Pakosińska

Georgialiki. Książka pakosiń-
sko-gruzińska
PASCAL
Bielsko-Biała, 2012

Autorka, znana z występów w Kabarecie 
Moralnego Niepokoju i najbardziej rozpo-
znawalnego w Polsce śmiechu, zabiera nas 
w swojej książce w niecodzienną podróż po 
Gruzji. Gruzińska przygoda Pakosińskiej za-
częła się w roku 1987, gdzie przybyła na go-
ścinne występy, jako tancerka folklorystycz-
nego zespołu „Pruszkowiacy”. 
Tam zakochała się – ze wzajemnością – 
w pewnym Gruzinie. Do ślubu nie doszło, ale 
20 lat później autorka postanowiła odnaleźć 
swoją dawną  miłość. Świadomie nie zdradzę  
Państwu dalszych szczegółów tej romantycz-
nej historii. 

Marek Żebrowski

Jerzy Giedroyć. Życie przed 
„Kulturą”
Wydawnictwo Literackie
Kraków, 2012

Postać Jerzego Giedroycia była i jest koja-
rzona z obrazem intelektualisty na wygnaniu. 

W książce bogato ilustrowanej niepubliko-
wanymi dotąd zdjęciami, dokumentami i re-
produkcjami listów, autor szczegółowo kreśli 
mało znane fakty z pierwszych czterech de-
kad życia słynnego redaktora. 

Jerzy, jako jedenastoletnie dziecko sa-

motnie podróżował z Moskwy do Mińska, po 
kraju ogarniętym rewolucją. Jako nastolatek 
nie lubił szkoły, uwielbiał zabawy z rówieśni-
kami, palił nałogowo papierosy. Będąc mło-
dym intelektualistą, zafascynowanym Witka-
cym, eksperymentował z narkotykami. Jego 
żona, Tatiana Szewcowa uchodziła za jedną 
z najpiękniejszych kobiet w przedwojennej 
Warszawie. 

Krzysztof  Jakubowski

Kawa i ciastko o każdej porze. 
Historia krakowskich kawiarni 
i cukierni
Agora
Warszawa,  2012

Publikacja przedstawia dzieje krakow-
skich kawiarni, cukierni i palarni kawy od 
momentu pojawienia się i  rozpowszechnie-
nia w Polsce kawy. Znajdziemy tu opis dzia-
łalności znanych osób np. Gottlieba Cypcera 
– właściciela pierwszej kawiarni w Krakowie, 
Jana Michalika – twórcy i właściciela słynnej 
do dziś Jamy Michalikowej, Ferdynanda Tur-
lińskiego – właściciela pierwszej krakowskiej 
kawiarni artystycznej. 

Autor z dużą dokładnością opisuje 
wszystkie zmiany polityczne, społeczne, któ-
re miały wpływ na rozwój lub upadek danej 
kawiarni, podaje informacje o ich architektu-
rze, wystroju wnętrz i niepowtarzalnym kli-

macie. Z książki dowiemy się, gdzie dawniej 
podawano najlepszą kawę, jakie osobistości 
bywały w artystycznych lokalach oraz jakie 
były ich ulubione rozrywki towarzyskie. Atu-
tem książki są piękne zdjęcia oraz teksty sta-
rych receptur cukierniczych.

Nick  Vujicic

Bez rąk, bez nóg, bez ograni-
czeń!
AETOS
Wrocław, 2012

Nick Vujicic jest trzydziestolatkiem, sy-
nem serbskich emigrantów mieszkających 
w Australii. Na świat przyszedł doświadczony 
chorobą zwaną fokomelią – schorzeniem ob-
jawiającym się niedorozwojem lub całkowi-
tym brakiem kończyn. Nick będąc zupełnie 
zdrowym psychicznie  i wrażliwym chłopcem, 
przez wiele lat nie mógł pogodzić się z losem. 

Jako dziesięciolatek przeszedł silne za-
łamanie psychiczne, którego wyrazem była 
próba samobójcza. Na szczęście dzięki rodzi-
nie, a także silnej wierze w Boga, nasz boha-
ter odnalazł sens życia i zaakceptował siebie. 

Dzisiaj Nick posiada własną firmę, pro-
wadzi spotkania wspierające i motywujące 
ludzi niepełnosprawnych do lepszego życia, 
angażuje się w działalność charytatywną. Po-
dróżuje po świecie, gra na perkusji, prowadzi 
program radiowy. To wspaniała opowieść 
o niezwykłej sile człowieka, który odważył  
się przekroczyć granice własnej niepełno-
sprawności  

CZyTElNiA

Do poczytania
Poleca…
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Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
4 grudnia czytelnia Biblioteki w Nie-
połomicach pękała w szwach. Naszym 
gościem był bowiem Andrzej Pilipiuk. 
Spotkanie było nie lada gratką dla 
fanów fantastyki, toteż licznie dopisali 
swoją obecnością. 

Osoby pisarza nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Autor popularne-
go cyklu o Jakubie Wędrowyczu, 

kontynuacji przygód Pana Samochodzika 
czy doskonałych serii „Oko Jelenia” oraz 
„Kuzynki”. Ponadto twórca ogromnej licz-
by opowiadań, a także laureat wielu nagród, 
m.in. nagrody im. J. Zajdla, Srebrnej Muszli 
czy Pucharu Bachusa. 

Obecność Pilipiuka fani fantastyki mogli 
potraktować jako doskonały prezent z okazji 
zbliżającego się Dnia Św. Mikołaja. Spotkanie 
poprowadziła polonistka niepołomickiego li-
ceum – Paulina Szewczyk. Poprowadzone zo-
stało w stylu moderowanej, otwartej dyskusji 
o życiu i twórczości autora. 

Czytelnicy dowiedzieli się, że pierwo-
wzorem postaci Jakuba Wędrowycza, byli 
znajomi dziadka Andrzeja Pilipiuka. Nie 
jest to zresztą jedyne zapożyczenie z rze-
czywistości twórcy. Autor przyznał, że czę-
sto jego postaci posiadają jego wady, zalety, 
bądź niespełnione ambicje. Świat realny 
twórcy przekłada się na rzeczywistość wy-
kreowanych bohaterów. 

Ważnym zagadnieniem, które zostało po-
ruszone, jest warsztat pisarza. Mieliśmy oka-
zję zobaczyć słynny notes, w którym Andrzej 
Pilipiuk zapisuje swoje pomysły. Niektóre 
z nich zostały nawet ujawnione. Przy pisa-
niu książek ważna dla autora jest rzetelność 
przedstawianej rzeczywistości. Przed napisa-
niem każdej z książek przeprowadza badania 
(historyczne, kulturalne, techniczne) opisy-
wanego świata, a dopiero wtedy tworzy wspa-
niałe opowiadania, nie narażając się przy 
tym na śmieszność. Dzięki temu poznajemy 
w jego książkach bardzo realistyczne opisy. 

CZyTElNiA

Dla pisarza największym problemem jest starzenie się techniki na naszych oczach.  
To, co dziś wydaje się niesamowitym osiągnięciem, za kilka lat będzie przestarzałe.  
Andrzej Pilipiuk w cyklu „Oko Jelenia” uciekł więc w przeszłość, gdzie widzi ratunek  
dla klasycznej fantastyki.

Pilipiuk: fantastyka się starzeje

Zapytany skąd bierze natchnienie, odpowie-
dział wprost: „Gdybym czekał na natchnie-
nie, to by mnie bank zlicytował”. 

Spotkanie było doskonałą okazją, żeby po-
rozmawiać o przyszłości fantastyki. Dla pisa-
rza największym problemem jest starzenie się 
techniki na naszych oczach. To, co dziś wydaje 
się niesamowitym osiągnięciem, za kilka lat 
będzie przestarzałe. Andrzej Pilipiuk w cyklu 
„Oko Jelenia” uciekł więc w przeszłość, gdzie 
widzi ratunek dla klasycznej fantastyki.

Co by to było za spotkanie, gdyby czy-
telnicy nie mogli zadać swoich pytań. Poru-

szano oczywiście temat planów pisarskich, 
które wydają się bardzo interesujące. Roz-
mawiano również o pasji pisania, naturze 
człowieka czy nawet o tym, któremu z pisa-
rzy Andrzej Pilipiuk chciałby utrzeć nosa. 

Oczywiście po spotkaniu czytelnicy mo- 
gli zakupić najnowsze oraz kultowe już książ-
ki, zdobyć dedykacje oraz podpis. Chęt-
nych do zdobycia autografu było tak wielu, 
że z przeznaczonego na tę czynność czasu, 
można by spokojnie zorganizować kolejne 
spotkanie z pisarzem. Kto był, z pewnością 
się nie nudził, a kogo nie było, niech żałuje  

Urodzenia – 17
Małżeństwa – 4
Migracje – 24
Wymeldowania z pobytu stałego – 11
Zgony – 11
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały ogółem – 24 381, w tym:
miasto –  10 071
gmina – 14 310
Przygotowała: Bogusława Bąk

Statystyka – listopad 2012
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CZyTElNiA

Co ważne, właśnie wtedy mały człowiek 
musi zrozumieć zasady postępowania w spo-
łeczeństwie, chociażby przy przechodzeniu 
przez jezdnię, w sklepie lub podczas jedzenia. 
Udowodniono, że właśnie wtedy wielokrotne 
wykonywanie tych samych czynności po-

woduje wytworzenie się w mózgu człowieka 
nawyków, które pozostaną w  nim już na za-
wsze. 

Przypomina to nieco wydeptanie ścieżek 
w świeżym trawniku. Doświadczenia zdo-
byte w tym okresie mogę decydować o tym, 
jakie w dorosłym życiu będą jego reakcje na 
niepowodzenia, na okazywaną mu miłość, 

czy będzie umiało tylko brać, czy też nauczy 
się dzielić się z innymi. To piękny, ale równo-
cześnie bardzo trudny i ważny okres w życiu 
zarówno dziecka, jak i jego najbliższych.

Odkrywanie świata

Każde dziecko samodzielnie
musi odkryć cuda świata:
dziwić się, że woda płynie,
słońce świeci, motyl lata,

i choć to, uczciwie mówiąc,
dość banalne są odkrycia
potwierdzają, że zdziwienie
i szukanie – to sens życia.

Rozpoczyna się era najistotniejszej dla rozwoju ludzkości kwestii: „DLACZEGO?”  
Trudno wtedy nadążyć z udzielaniem odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli po kolejnej,  
naszym zdaniem kompletnej udzielonej dziecku informacji, widzimy uważne spojrze-
nie malucha i znów słyszymy: „DLACZEGO?”.

OBYCZAJE
dokończenie ze str. 21

Bajkowy świat Doroty Gellner

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

30 listopada czytelnia niepołomickiej 
biblioteki oraz biblioteka w Zabierzo-
wie Bocheńskim wypełniły się blisko 
150 osobową dziecięcą publicznością. 

Okazją do odwiedzin przez najmłod-
szych naszej biblioteki były dwa 
spotkania z Dorotą Gellner – wybit-

ną poetką, prozaikiem, autorką kilkudziesię-
ciu książek dla dzieci oraz ponad stu tekstów 
dziecięcych piosenek, z których najbardziej 
znane to „Zuzia lalka nieduża, „A ja rosnę 
i „Kwiatki bratki.” 

W roku 1999 za książkę „Dorota Gell-
ner dzieciom” autorka otrzymała Nagrodę 
im. Kornela Makuszyńskiego, a w 2005 
mali czytelnicy podziękowali jej Orderem 
Uśmiechu.

W porannym spotkaniu uczestniczyły 
5 i 6-latki ze Szkoły Podstawowej w Niepo-
łomicach, zaś na popołudniowe „otwarte” 
spotkanie przybyła do nas w towarzystwie 
rodziców bardzo liczna grupa „maluszków” 
i nieco starszych dzieci. Trudno się dziwić ta-
kiej frekwencji, ponieważ Dorota Gellner jest 
autorką znaną, cenioną i bardzo lubianą nie 
tylko przez dzieci ale także przez dorosłych.

Obydwa niepołomickie spotkania z  ma-

łymi czytelnikami miały niepowtarzalny cha-
rakter, bowiem nasz gość zabrał dzieci w nie-
zwykłą podróż po swoim bajkowym świecie.

Na początek autorka zaprezentowała kil-
ka zabawnych, rymowanych historyjek m.in. 
o piłce, która uciekła z domu, o „Kruku 
i wnuku”, a także przedstawiła „Gryzmoła” 
– tytułowego bohatera jednej z najnowszych 
książek. 

Opowieści o swojej twórczości oraz re-
cytacje wierszy pisarka przerywała rozmową 
z dziećmi oraz piosenkami pochodzącymi 
z „czarodziejskich, śpiewających książeczek”, 
zawierających największe przeboje muzycz-
ne dla dzieci oraz nowe piosenki. Piosenkom 
oczywiście „towarzyszyły” zabawy ruchowe. 

Dzieci zatem nie tylko wspólnie śpiewały 
ale też skakały, klaskały i naśladowały lekkie 
i zgrabne ruchy autorki, która przewodziła tej 
niezwykle dynamicznej zabawie.

Pod koniec wizyty Dorota Gellner długo 
i cierpliwie, ale też z wielką przyjemnością 
podpisywała zakupione przez najmłodszych 
książki, dołączając do nich imienne dedyka-
cje. Spotkanie ze znaną poetką dostarczyło 
wszystkim uczestnikom, zarówno małym 
i jak i dużym szczególnych przeżyć i emocji 
„wywołanych” przez urokliwe, pełne humo-
ru teksty wierszy i opowiadań i melodyjne 
piosenki. A my już oczekujemy na ponowne 
spotkanie z Dorotą Gellner w przyszłym roku 
w niepołomickiej książnicy  
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Początek Nowego

Weronika Śliwiak
literaturoznawca i biolog molekularny, 
autor Spotkań ze słowem i Biologii 
dla najmłodszych w DK Inspiro

Nadejście Nowego Roku bywa przeło-
mem. Po to składamy sobie życzenia 
noworoczne i kreślimy listę postano-
wień, aby godnie przyjąć i oswoić to,  
co nowe. 

Również dlatego świętujemy w noc 31 
grudnia, aby Nowy Rok był możliwie 
lepszy od poprzednich lat, chyba że 

ktoś jest szczęściarzem na tyle, żeby nie ży-
czyć sobie żadnych zmian. Ta sylwestrowa 
ostentacja zawsze przypomina mi po trosze 
pogańskie składnie ofiary bożkowi losu.

Wielkie imprezowanie na koniec stare-
go roku sprzykrzyło mi się już dawno, teraz 
wieszam balony i piekę torcik ze względu 
na moje córki, które świętowania nigdy 
nie mają dość. Pomimo tego, że głęboko 
w moim sercu żyje nadzieja na noworoczne 
czary, które odmienią rzeczywistość, rozum 
odmawia mi do nich prawa przypominając, 
że zmiany, nawet te pozornie pozytywne, nie 

zawsze są dla nas dobre.
Uświadomiłam sobie dawno, że to nie 

zmiana kalendarza wyznacza nowe okresy 
w moim życiu. Nie potrafię z marszu dopa-
sować lat kalendarzowych do etapów mojego 
życia. Istnieje jedno jedyne wydarzenie, do 
którego odnoszę wszystko – moje życie dzieli 
się na „przed” i „po” zostaniu Mamą.

Narodziny Marianny zmieniły mnie cał-
kowicie. W dodatku mała istotka zawładnęła 
moim sercem i umysłem na tyle niespodzie-
wanie i gwałtownie, że praktycznie wymazała 
to, co było przed nią. Część „przed” zosta-
niem mamą mogę określić jako szaloną mło-
dość, której zresztą nie żałuję, ale moje życie 
„po” Mariannie – to prawdziwe życie. 

Nie jestem typem matki polki, ani per-
fekcyjnej pani domu. Szczerze mówiąc, nigdy 
nie chciałam mieć dzieci, ponieważ uważa-
łam, że się do tego nie nadaje. I chyba jest 
tak rzeczywiście. Ale staram się z całych sił, 
a siły czerpię właśnie z tego, że jestem matką. 
Prawdziwe perpetuum mobile!

Czy zmiany, jakie w nas zachodzą spra-
wiają, że stajemy się szczęśliwsi? Mam na-

dzieję, ze w przypadku Państwa odpowiedź 
brzmi tak. 

Życzę Wam w 2013 samych pozytywnych 
zmian, które dodadzą Wam skrzydeł (jeśli 
tego chcecie), albo przywiążą Was mocno do 
ziemi, jeśli takie są wasze pragnienia   

Cięcie 28.01.2005
Dla Marianny

w tamten piątkowy wieczór
z szelestem padał śnieg
w białej od szronu sali
rozcięli mój brzuch
błogosławiony
i wyszarpnęli Ciebie

płakałaś oślepiona 
oziębłą samotnością 
a ja leżąc bez czucia
wiedziałam tylko jedno

że całe moje serce
pozostało w Tobie

Nie jestem typem matki polki, ani perfekcyjnej pani domu. Szczerze mówiąc, nigdy nie 
chciałam mieć dzieci, ponieważ uważałam, że się do tego nie nadaje. I chyba jest tak 
rzeczywiście. Ale staram się z całych sił, a siły czerpię właśnie z tego, że jestem matką. 
Prawdziwe perpetuum mobile!

Felietony życiem pisane – XXXVIII

O małych dzieciach

Marcin Urban

Obserwowanie rozwoju małego dziecka 
jest z oczywistych względów niezwykle 
radosnym doświadczaniem. Pierw-
szy uśmiech niemowlaka, potem jego 

pierwsze słowa i samodzielne kroki są 
źródłem dumy dla rodziców oraz rado-
ścią dla całego otoczenia. 

Później niemało zamieszania wprowa-
dzają stawiane przez kilkulatka w se-
ryjny sposób pytania. Rozpoczyna się 

era najistotniejszej dla rozwoju ludzkości 
kwestii: „DLACZEGO?” Trudno wtedy na-
dążyć z udzielaniem odpowiedzi, zwłaszcza 
jeżeli po kolejnej, naszym zdaniem komplet-
nej udzielonej dziecku informacji, widzimy 

uważne spojrzenie malucha i znów słyszymy: 
„DLACZEGO?”.

Udowodniono, że na pierwsze trzy lata 
życia przypada okres najintensywniejszej 
nauki. Maluch musi wtedy zrozumieć wiele 
trudnych pojęć, takich jak: „nic”, „coś”, „cie-
pły”, „zimny”, „ładny” lub „brzydki”. Mnó-
stwo szczęścia daje obserwowanie szkraba, 
który poznaje świat chwytając topniejące 
śnieżynki, dotykając listków i wąchając kwia-
ty lub obserwując siebie samego w lustrze. 

dokończenie na str. 20
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EDuKACJA

Rekord: 550 paczek

Magdalena Kukla
lider rejonu Niepołomice i okolice

Wszystkie rodziny zakwalifikowane do 
projektu Szlachetnej Paczki otrzymały 
pomoc. Dodatkowo niepołomiczanie 
pomogli potrzebującym rodzinom 
z Podkarpacia.

W rejonie Niepołomice i okolice 
do Szlachetnej Paczki łącznie 
zakwalifikowano 28 rodzin. Do-

datkowo ośmiu darczyńców przygotowało 
w niepołomickim magazynie pomoc dla ro-
dzin z Podkarpackiego. 

Projekt Szlachetnej Paczki zakłada doraź-
ną pomoc rodzinom w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Darczyńcy przygotowujący paczkę 
odpowiadają konkretnym potrzebom wybra-
nej rodziny. 

Prezenty to motywacja i mobilizacja do 
poprawy swojej sytuacji. Jedna z rodzin do-
stała farbę i wałek do malowania, bo rodzice 
sami chcieli odnowić pokój dla swojego syna 
ale brakowało pieniędzy na potrzebny mate-
riał. W innym przypadku przedstawicielka 
rodziny dostała maszynę do szycia, dzięki 
której może w ten sposób zarobić dodatkowe 
pieniądze i zasilić domowy budżet. 

Choć ogólnopolski finał akcji rozpoczął 
się 7 grudnia, to pierwsze rodziny otrzymały 
pomoc już dzień wcześniej. Łącznie do Gim-
nazjum im. króla Władysława Jagiełły w Nie-
połomicach, które było centrum dowodzenia 
niepołomickiej pomocy przywieziono rekor-
dową liczbę ponad 550 paczek. Wśród nich 
znalazły się artykuły gospodarstwa domowe-
go, opał, odzież, środki czystości, żywność, 
a także meble oraz zabawki. 

Łączna wartość pomocy Szlachetnej Pacz-
ki w Niepołomicach przekroczyła 80 tysięcy 
złotych. Średnio jedna rodzina otrzymała po-
moc przekraczającą 2 tysiące złotych. W przy-
gotowanie paczek w rejonie Niepołomice 
i okolice włączyło się przeszło 2 tysiące osób. 

Wśród nich znalazły się osoby prywat-
ne, grupy przyjaciół, przedstawiciele niepo-
łomickich firm (Man Trucks, Royal Canin, 
Księgarnia Techniczna DOS, Dorbud, Grom-

gaz, Gala, Wodociągi Niepołomice, Piekarnia 
Józefa Pieprzycy, Piekarnia Iwona), obecni 
na sesji burmistrz oraz radni miejscy, sołtysi 
i przewodniczący rad osiedlowych, a także 
pracownicy Urzędu Miasta, Sądu Rejono-
wego – oddział w Niepołomicach, Lokalnej 
Grupy Działania, Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa, Fundacji Zamek Królewski 
w Niepołomicach, Muzeum Niepołomickie-
go, a także zawodnicy klubu MKS Puszcza 
Niepołomice. 

Wśród pomagających nie zabrakło rów-
nież uczniów ze szkoły podstawowej w Nie-
połomicach i Staniątkach, gimnazjów w Nie-
połomicach, Staniątkach, Woli Batorskiej 
i Zabierzowa Bocheńskiego, a także społecz-
ności Zespołu Szkół w Niepołomicach. Swoje 
wsparcie okazali również posłowie z powiatu 
wielickiego oraz aktorzy Teatru Bagatela. 

Zespół wolontariuszy Szlachetnej Paczki 
chciałby serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które wsparły akcję rozwożenia 
paczek. Wielką otwartość okazali straża-
cy z OSP w Zagórzu, Woli Batorskiej, Woli 
Zabierzowskiej i Zabierzowa Bocheńskiego 
oraz sołtys Chobotu Jarosław Jasiak.

Nieoceniony okazał się również zespół 

uczniów z niepołomickiego gimnazjum pod 
kierownictwem Małgorzaty Juszczyk, który 
przez cały finałowy weekend wspomagał sor-
towanie i przewożenie paczek.  

Dla kilkunastu wolontariuszy Szlachet-
nej Paczki największą nagrodą była możli-
wość przekazania prezentów od Darczyńców. 
Uśmiechów i wzruszenia wśród obdarowa-
nych nie brakowało. W imieniu Stowarzysze-
nia Wiosna dziękujemy wszystkim za otwar-
tość, czas i ogromne zaangażowanie   

Prezenty to motywacja i mobilizacja do poprawy swojej sytuacji. Jedna z rodzin dostała 
farbę i wałek do malowania, bo rodzice sami chcieli odnowić pokój dla swojego syna 
ale brakowało pieniędzy na potrzebny materiał. W innym przypadku przedstawicielka 
rodziny dostała maszynę do szycia, dzięki której może w ten sposób zarobić dodatkowe 
pieniądze i zasilić domowy budżet.

statystyka szlachetnej Paczki
•		 ponad	550	paczek,
•		 wśród	 nich:	 artykuły	 gospodarstwa	

domowego, opał, odzież, środki czy-
stości, żywność, a także meble oraz 
zabawki,

•		 łączna	wartość:	ponad	80	 tysięcy	zło-
tych,

•		 średnia	wartość	pomocy	na	 jedną	ro-
dzinę: ponad 2 tysiące złotych,

•		 w	 przygotowanie	 paczek	 w	 rejonie	
Niepołomice i okolice włączyło się 
przeszło 2 tysiące osób. 
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KrÓTKO

W dziesiątce
Joanna  Bajer
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Suchorabie

Szkoła w Suchorabie zamknęła listę 10 
najlepszych szkół promujących bez-
pieczeństwo na drodze w konkursie 
„Odblaskowa Szkoła”. 6 grudnia ko-
ordynator akcji (autorka tekstu) oraz 
uczniowie: Faustyna Śledź, Miłosz Śledź 
i Piotr Michalik uczestniczyli w uroczy-
stej gali wręczenia nagród w hali Wisły 
w Krakowie. W nagrodę szkoła otrzy-
mała laptop, a dopełnieniem pełnego 
wrażeń wieczoru był koncert Urszuli.

Man Trucks świątecznie
Joanna  Bajer
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Suchorabie

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
w Suchorabie odwiedzili z okazji świąt 
przyjazną szkole firmę MAN Trucks 
w Niepołomicach. Na spotkaniu nie 
zabrakło życzeń, wzajemnych uśmie-
chów i życzliwości. Uczniowie wręczyli 
prezesowi i obecnym na spotkaniu pra-
cownikom firmy własnoręcznie wyko-
nane stroiki i ozdoby świąteczne. 
Niespodziankę sprawiła szkole fir-
ma MAN. Prezes Alexander Susanek 
przekazał na ręce dyrektora szkoły 
gwiazdkowy podarunek – komputer. 
To już kolejny miły gest ze strony fir-
my. Ostatnio była sponsorem wyjazdu 
uczniów naszej szkoły na Mikołajko-
wy Turniej Szachowy do Rzezawy k/ 
Bochni. Serdecznie dziękujemy.

Mikołaj u Matejki
Marta Grochot
dyrektor, SP w Woli Zabierzowskiej

W tym roku Mikołaj dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki 
w Woli Zabierzowskiej sprawił wyjąt-
kowo dużo radości. Dzieci przywitały 
go wierszykami i piosenkami, a potem 
szybko przyniosły mu tron, żeby mógł 
odpocząć przed dalszą drogą. 
Przybył do nas w południe na śnież-
no-mroźnych saniach z wielkimi wor-
kami, pełnymi bogatych prezentów, 
a wszystko to dzięki hojnym pomocni-
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Otwarta firma

Renata Palińska 
nauczyciel matematyki, Gimnazjum w Niepo-
łomicach

12-18 listopada, po raz piąty w Polsce, 
zorganizowany został Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, obchodzony jedno-
cześnie w ponad 100 krajach.
    

Pomysłodawcy to były premier Wielkiej 
Brytanii, Gordon Brown, jak również 
brytyjska rządowo-biznesowa organizacja 

Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja 
Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska 
społecznego, które aktywnie wspiera przedsię-
biorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W Światowym Tygodniu Przedsiębiorczo-
ści czynny udział wzięło Gimnazjum w Niepo-
łomicach, poprzez udział uczniów wszystkich 
klas trzecich. Realizacja projektu zwiększyła 
szansę na pełniejsze niż w warunkach szkol-
nych przygotowanie uczniów do podejmowa-

nia decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
Cele te są istotne na każdym etapie eduka-

cyjnym i zgodne z założeniami podstawy pro-
gramowej. Szkoła, realizując projekt, stworzyła 
uczniom okazję do uczestniczenia w ogólno-
światowych działaniach wspierających i pro-
mujących przedsiębiorcze postawy. Uczestnicy 
zapoznali się z zadaniami danego przedsiębior-
stwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawo-
dów, co umożliwiło im planowanie swojej przy-
szłości zawodowej i związanie jej z miejscem 
rodzinnym.

Uczniowie mieli szansę na weryfikację swoich 
wyobrażeń o zawodach oraz na zebranie informa-
cji o rzeczywistych warunkach ich wykonywania. 
Przed uczniami swoje podwoje otworzyły nastę-
pujące firmy: Madro Kraków; Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe „Juka”; Silgan White Cap 
Polska; Meiller Polska; Staco Polska; Royal Canin 
Polska; Herz Armatura i Systemy Grzewcze. 

Składamy podziękowania za miłe przyjęcie 
i życzliwość. Dzięki Państwu nasi uczniowie 
poznali rynek pracy w miejscu zamieszkania 
oraz specyfikę konkretnych zawodów. Wy-
cieczka do Państwa firm pomoże im zaplano-
wać dalszą drogę edukacyjną i zawodową, a być 
może związać swą przyszłość zawodową z ro-
dzinną miejscowością  

Warszawa da się lubić
Izabela Wojakowska
nauczyciel, Zespół Szkół 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

30 listopada, uczniowie reprezentujący 
wszystkie klasy Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II pod opieką na-
uczycieli Elżbiety Ruszaj, Piotra Jarmo-
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kom którym z całego serca dziękujemy:
Kedarix, Agnieszka Szewczyk,
Marsen, Mariusz Sendor,
Fiberway,
„Art.-J.G.-Meble”, Jacek Góralczyk,
Sklep Juhas, Adam Grzegorzek,
Usługi Księgowe, Krzysztof Uryga,
ks. proboszcz Kazimierz Włoch,
Koło Gospodyń Wiejskich W Woli Za-
bierzowskiej,
Usługi Krawieckie, Barbara Pilch,
Usługi Fryzjerskie, Małgorzata Wa-
śniowska.

Charytatywnie w Podłężu
Marta Błachowicz                                                                      
nauczyciel nauczania zintegrowaego,  
SP w Podłężu

Uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole 
PCK co roku organizują akcje niosąc 
tym samym pomoc, tym którzy naj-
bardziej jej potrzebują. W bieżącym 
roku szkolnym, tak jak w poprzednich 
latach, uczniowie włączyli się w akcję 
„Wyprawka dla Żaka” zbierając kwotę 
90 zł, która została przekazana do Za-
rządu Rejonowego PCK w Wieliczce na 
zakup przyborów szkolnych. 
Kolejną była akcja „Góra Grosza” pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodo-
wej. Uczniowie zaangażowali się także 
w doroczną akcję „Gwiazdka z PCK”, 
mającą na celu pomoc w zorganizowa-
niu paczek świątecznych i zapewnieniu 
tym samym radosnych świąt najuboż-
szym z terenu powiatu wielickiego. 
Władze Rejonowego Zarządu PCK 
w Wieliczce doceniając zaangażowanie 
i pracę uczniów naszej szkoły wyróżni-
ły opiekuna Szkolnego Koła Katarzynę 
Puchałę Srebrną Odznaką Honorową 
przyznaną przez Kapitułę Odznaki 
PCK w Warszawie. 
Drugą ważną organizacją działającą na 
terenie szkoły jest Szkolna organizacja 
LOP, która od ponad 10 lat – w okre-
sie przedświątecznym – prowadzi akcję 
„Do serca przytul psa, weź na kolana 
kota”. Akcja ta cieszy się ogromnym za-
interesowaniem uczniów, którzy z wiel-
ką ochotą i zaangażowaniem zbierają 
karmy i akcesoria dla zwierząt. Przeka-
zują je potem do Krakowskiego Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Kra-
kowie. Ilość karmy, którą uczniowie 
przynoszą jest z roku na rok większa. 
W roku ubiegłym przekroczyliśmy 150 
kg. Opiekunką LOP jest Jolanta Kuźma 
- nauczycielka przyrody.
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cika oraz autorki artykułu, wzięli udział 
w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. 

Na liście odwiedzonych obiektów znala-
zło się Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, gdzie uczniowie zwiedzili wy-

stawę opowiadającą o okolicznościach wybuchu 
i przebiegu walk w Warszawie w roku 1944. 

Poruszaliśmy się w scenerii sprzed ponad 
sześćdziesięciu lat, zobaczyliśmy życie miesz-
kańców okupowanej Warszawy, politykę nie-
mieckich władz okupacyjnych oraz moment 
wybuchu walk i zniszczoną przez Niemców 
stolicę. Usłyszeliśmy o kilkumetrowym mo-
numencie – „bijącym sercu walczącej Warsza-
wy”, w którym zamknięto odgłosy powstańczej 
stolicy. Przeszliśmy wąskimi kanałami, tak jak 
powstańcy, którzy próbowali przedostać się 
w 1944 r. do dzielnic których jeszcze nie zdo-
były wojska niemieckie.

Zwiedzając muzeum mieliśmy okazję zo-

baczyć trójwymiarowy film „Miasto ruin”. 
Obraz zniszczonego, wyludnionego, tętniące-
go niegdyś życiem europejskiego miasta. Film 
jest pięciominutową symulacją lotu Liberatora 
nad Warszawą w 1945 r. Replika tego samolotu 
znajduje się w jednej z hal muzeum.

Kolejnym miejscem które udało nam się 
odwiedzić był Sejm. Zobaczyliśmy salę posie-
dzeń, Salę Kolumnową i inne pomieszczenia 
parlamentu. Uczniowie dowiedzieli się jak wy-
gląda tryb stanowienia ustaw oraz poznali za-
sady funkcjonowania Sejmu. 

Pod koniec dnia odwiedziliśmy Stadion 
Narodowy. Zwiedzanie zaczęliśmy od obejrze-
nia trybun, mogliśmy również wejść na płytę 
boiska, do szatni zawodników oraz pomiesz-
czeń, w których po meczu piłkarze regenerują 
swoje siły. Można było także poczuć atmosferę 
wielkiego widowiska z pozycji loży dla VIP-ów. 

Wieczorem wyjechaliśmy ze stolicy może 
trochę zmęczeni, ale przekonani, że Warszawa 
da się lubić  

OHP wigilijnie

Zuzanna Polańska
Komendant 6-2 Hufca Pracy

12 grudnia na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach odbyła się uroczysta 
wigilia, której organizatorem była Ma-
łopolska Wojewódzka Komenda OHP 
w Krakowie oraz kadra 6-2 Hufca Pracy 
w Niepołomicach.

Wigilia została poprzedzona mszą 
w intencji kadry, uczestników oraz 
zaproszonych gości w kościele p.w. 

Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepo-
łomicach, którą odprawił duszpasterz MWK 
OHP ks. Wiesław Orawiecki SDS. 
Następnie wszyscy zaproszeni goście udali 
się na zamek, gdzie na dziedzińcu uczestnicy 
z 6-36 ŚHP Skomielna Biała, 6 -10 ŚHP Myśle-
nice i 6-2 HP Niepołomice przedstawili krótki 
program artystyczny. 
Uroczystość rozpoczęła komendant wojewódz-
ki dr Jolanta Zajączkowska witając przybyłych 
gości, życząc spokojnych i radosnych świąt. 
Przybyli: wicewojewoda małopolski Andrzej 
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Harężlak, burmistrz Roman Ptak, przewodni-
czący Rady Miasta Niepołomic Marek Ciastoń, 
Rada Programowa, starostowie, burmistrzowie 
miast, pracodawcy, kadra kierownicza MWK 
OHP oraz przybyła na tę uroczystość młodzież. 
Podczas uroczystości zastępca komendanta 
MWK OHP Bożena Jopek wręczyła nagrody 
laureatom konkursu „Ukryte talenty”. Po czę-
ści oficjalnej nastąpiła modlitwa poprowadzo-
na przez ks. Wiesława Orawieckiego, łamanie 

się opłatkiem i wspólne życzenia, po których 
wszyscy zasiedli do wigilijnej kolacji. 
Na stołach pojawił się barszcz czerwony 
z uszkami, karp, kompot z suszonych owoców 
oraz świąteczne ciasto, przygotowane przez 
młodzież hufca w Niepołomicach. Przed wej-
ściem do Sali Akustycznej można było obejrzeć 
wystawę fotografii przygotowanych przez mło-
dzież na konkurs „Ukryte talenty”  

Święto Matejki

Jolanta Kosała
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
SP w Woli Zabierzowskiej

27 listopada uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Woli Zabierzowskiej obchodzili 
święto swojego patrona, Jana Matejki. 
W tym roku połączone ono zostało 
z zajęciami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i pierwszej pomocy. 

Naszymi gośćmi byli Maria Strzelec 
i Edward Wnęk z OSP w Zabierzowie 
Bocheńskim. Dzieci miały okazję obej-

rzeć sprzęt do ratownictwa medycznego; co wię-
cej, mogły go wypróbować. Strażacy w bardzo 
przystępny i interesujący sposób przedstawili 
sposoby udzielania pierwszej pomocy.

W kolejnym punkcie obchodów zaplano-
wany był wyjazd do Muzeum Niepołomickiego. 
Młodsze dzieci brały udział w warsztatach nt. 

patronów i świętych, legend, puszczy i łowów. 
Uczniowie ze starszych klas  uczestniczyli w za-
jęciach o nazwie „W historycznym Krakowie”.

Na zakończenie, po powrocie do szkoły, 
dzieci mogły, tak jak patron szkoły, wykazać się 
swoimi zdolnościami malarskimi. Wykonywano 
prace związane z tematyką bezpieczeństwa, a tak-
że z samą postacią Jana Matejki. Wiele ciekawych 
dzieł powstało z rąk naszych szkolnych artystów.

Urodziny misia
Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

21 listopada w niepołomickiej biblio-
tece było inaczej niż zwykle. Gwarno, 
świątecznie i radośnie. W tym wy-
jątkowym dniu bowiem na przyjęciu 
z okazji urodzin Pluszowego Misia 
przed południem bawiły się 3-latki - 
milusińscy z Przedszkola Sportowego 
”Tygrysek” oraz Sióstr Augustianek zaś 
po południu 5 i 6 letni mali czytelnicy.
Na wstępie zapoznano dzieciaki z hi-
storią powstania Dnia Pluszowego Mi-
sia oraz przedstawiono im sylwetki 
misiów – bohaterów literackich czyli 
„światowej sławy” Kubusia Puchatka, 
rodzimego Misia Uszatka z oklapnię-
tym uszkiem oraz egzotycznego Misia 
Paddingtona z Peru. 
Była też „garść” informacji o misiach – 
niedźwiedziach tych brunatnych i po-
larnych.

W świecie muzyki
Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

14 grudnia w niepołomickiej bibliotece 
gościliśmy Izabellę Klebańską – autorkę 
i muzykologa, popularyzującą poprzez 
swoje książki muzykę poważną wśród 
dzieci. Jest również autorką scenariuszy 
programów telewizyjnych i radiowych 
dla dzieci i młodzieży. Oprócz twórczo-
ści dla najmłodszych opracowuje także 
scenariusze teledysków muzycznych. 
Na to niecodzienne literacko-muzyczne 
spotkanie zostali zaproszeni uczniowie 
kl. II i III ze Szkoły Podstawowej w Nie-
połomicach.
Następnie zgłębili swoją wiedzę o róż-
nych instrumentach muzycznych, dzię-
ki „zabawnym tekstom i wdzięcznym 
ilustracjom” pochodzącym z książki 
pt. „Muzyczna zgraja”. Na dołączonej 
do niej płytce usłyszeli m. in. brzmie-
nie waltorni „rogiem też zwanej” i jej 
możliwości wykonawcze. Jak tańczo-
no przed wiekami? – autorka opowie-
działa o tym wspierając się wierszami 
z książki pod tym samym tytułem.
Uczestnicy żywo reagowali na wszyst-
kie pytania naszego gościa i zaproszenie 
do wspólnej zabawy. Mieli zatem moż-
liwość zatańczenia z autorką mazura 
oraz poznania podstawowych kroków 
i figur dawnych tańców dworskich. 
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Dziecięca publiczność w skupieniu 
wysłuchała też kilku dzieł muzycznych 
w tym humoreski, nokturnu i wariacji. 
Poznała bliżej magiczny świat opery 
podczas prezentacji kilku arii z naj-
słynniejszych światowych oper.

Wieczór magii
Aneta Kurak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

28 listopada, w ramach zajęć popołu-
dniowych odbył się wieczór andrzejko-
wy. Za pomocą prezentacji multimedial-
nej, która powstała m. in. na podstawie 
książki „Polskie obrzędy i zwyczaje do-
roczne”, dzieci poznały etymologię słowa 
„andrzejki”, a także historię wróżenia w tę 
magiczną noc. Porównaliśmy wróżby te 
sprzed pięciu tysiąca lat i te współczesne.
Dlaczego św. Andrzej? Dlaczego listo-
pad? Co oznacza biały kogut, który mi 
się przyśni? Na te i inne pytania uczest-
nicy wieczornicy znają już odpowiedź.
Aby tradycji stało się zadość, przepro-
wadziliśmy kilka miłosnych wróżb, 
które wywołały dużo emocji wśród 
uczestników. Wiemy, która z dziewczy-
nek pierwsza wyjdzie za mąż, i który 
chłopiec będzie miał żonę. Koło fortu-
ny mówiło nam czy nasze życzenia się 
spełnią a płonąca łódeczka oznaczała 
wielką miłość. Dopełnieniem sympa-
tycznego wieczoru był poczęstunek 
i szalone tańce. Oby pomyślne wróżby 
się spełniły!
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Krakowskim szlakiem 
Wyspiańskiego

Joanna Bajer
nauczyciel, SP im. Wyspiańskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Wyspiańskiego, w 105 rocznicę 
śmierci swego patrona, podążyli krakow-
skimi śladami mistrza.

Wycieczka rozpoczęła się od miejsca 
spoczynku malarza w kościele oo. 
Paulinów na Skałce. To miejsce 

było szczególnie bliskie sercu Stanisława Wy-
spiańskiego. Już jako dziecko przychodził tu 
często, rozmyślając nad męczeńską śmiercią 
biskupa Stanisława. Opowieść o królewskiej 
zemście rozpalała wyobraźnię chłopca, by po 
latach ożyć w dramatach poety o Bolesławie 
Śmiałym i biskupie Stanisławie. W Krypcie Za-
służonych uczniowie złożyli na grobie patrona 
ulubione kwiaty – irysy. 

Podążając ulicami Krakowa w stronę rynku 
odwiedzili kościół pod wezwaniem św. Fran-
ciszka. W nim znajdziemy wiele prac Wyspiań-

skiego. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim 
na witraż „Bóg Ojciec”, znany też pod tytułem 
„Stań się” lub „Stworzenie Świata”. Ważną czę-
ścią kościelnej dekoracji jest także dekoracja 
kwiatowa, do której inspiracją był „Zielnik” 
artysty, pełen szkiców roślinności z polskich 
pól i łąk; niespotykana polichromia, przedsta-
wiająca rozgwieżdżone niebo; jedyny w swoim 
rodzaju cykl witraży umieszczony w prezbite-
rium kościoła obrazujący cztery żywioły: Po-
wietrze, Ogień, Wodę i Ziemię; dwa witraże fi-
guralne prezentujące wizerunki Św. Franciszka 
i Błogosławionej Salomei.

Z kościoła udaliśmy się ulicami miasta 
na Kanoniczą, gdzie znajduje się kamienica, 
w której ojciec Stanisława Wyspiańskiego miał 
pracownię rzeźbiarską. Upamiętnia to wyko-
nana z brązu tablica umieszczona na fasadzie 
budynku. Tablica zawiera fragment autobio-
graficznego wiersza Wyspiańskiego „U stóp 
Wawelu miał ojciec pracownię”

Ostatnim punktem w programie wycieczki 
były dwie lekcje muzealne, na których ucznio-
wie twórczo pracowali. Obcując ze sztuką roz-
wijali własną aktywność artystyczną. Jedna 
grupa w Muzeum Narodowym projektowała 
własny witraż, a druga zaś poznawała tajni-
ki malarstwa w Muzeum Mehoffera, domu, 
w którym urodził się Stanisław Wyspiański  

rozwiązanie zadania z iii okładki
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Z wizytą w Royal Canin
Renata Palińska
Gimnazjum w Niepołomicach

16 listopada uczniowie trzeciej klasy 
gimnazjum im. W. Jagiełły, w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości odwiedzili firmę Royal Canin. 
Grupa, licząca 11 osób, uczestniczyła 
w krótkiej prezentacji, podczas której 
uczniowie mieli okazję poznać szczegó-
ły dotyczące genezy powstania, tradycji 
i kultury firmy Royal Canin w Polsce 
i na świecie. 

Ponadto dostosowując się do założeń 
projektu „Otwarta Firma”, przedstawio-
ne zostały główne rodzaje stanowisk 

pracy w Royal Canin wraz z opisem ich spe-
cyfiki. Całość została wzbogacona o przykła-
dy praktyczne. Grupa została oprowadzona 
po zakładzie produkcyjnym oraz magazynie, 
gdzie uczniowie mieli możliwość prześledze-
nia na żywo procesu produkcyjnego.

Dodatkowym urozmaiceniem było spe-
cjalnie przygotowane doświadczenie prze-
prowadzone wraz z gimnazjalistami pod 
nadzorem technika laboratorium. Miało ono 
na celu ukazanie specyfiki, rodzajów i funkcji 
włókien roślinnych, będących jednym z wie-

lu składników znajdujących się w recepturze 
karm Royal Canin. 

Młodzieży najbardziej utkwił w pamię-
ci fakt, że na terenie fabryki panują wyso-
kie wymogi sanitarne. Uczniowie byli pod 
wrażeniem faktu, iż konieczne jest przebra-
nie się w specjalne stroje przygotowane dla 

gości oraz częste dezynfekcje rąk i obuwia, 
w specjalnie przygotowanych do tego stre-
fach i urządzeniach. 

W Niepołomicach w projekcie uczestni-
czyły również między innymi firmy MEILLER 
Polska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe „JUKA” i Silgan White Cap Polska  

Deutsch Wagen Tour

Anna Kracik
nauczyciel języka niemieckiego, Gimnazjum 
Niepubliczne w Podłężu

Do Podłęża zawitał Deutsch Wagen 
Tour. To ogólnopolski program Instytu-
tu Goethego wspierający naukę języka 
niemieckiego. 

Lektorzy prezentują szereg nowator-
skich rozwiązań związanych z nauką 
języka. W niekonwencjonalny sposób 

przekazują informacje o Niemczech, między 
innymi w formie ciekawych gier, zabaw i kon-
kursów. Istotą kampanii jest pięć jeżdżących 
po Polsce oznakowanych samochodów z lek-
torami oraz różnymi materiałami i sprzętem 
audiowizualnym. 

Deutsch Wagen Tour zaczął swoją wizytę 
w Podłężu kolorowo i apetycznie. Uczniowie 
– przy asyście nauczycielki języka niemiec-
kiego i rodziców przygotowali prawdziwą 
ucztę dla podniebienia oraz oka. 

Na stołach przyciągały wzrok „klasyki” 
słodkich ciast niemieckich i austriackich: 
Sachertorte, Schwarzwälder Kirschtorte, Ap-
felstrudel oraz Weihnachtsstollen i inne, któ-
rych wymienić tu nie sposób. Wybór najlep-
szego ciasta był naprawdę trudny, bo każdy 
wypiek zasługiwał na uznanie i nagrodę. Kie-

dy ciasta zostały już należycie ocenione, na-
grodzone i oczywiście w większości zjedzone 
Lektor DTW rozpoczął zajęcia z młodzieżą.

Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy 
uczniów klas szóstych z sąsiadującej i współ-
pracującej z nami szkoły podstawowej. Dla 
większości z nich było to pierwsze spotka-
nie z językiem niemieckim. Barwna chusta 
animacyjna pozwoliła uczniom zapoznać 
się z kolorami (blau, gelb, grün, rot, ...) i je 
utrwalić. 

Odkrywanie nowych słówek niemieckich 
na plakatach stało się interesują przygodą 
z językiem niemieckim. Niektórzy zauważyli 
podobieństwa i różnice między znanymi ję-
zykami. Ach te rodzajniki! 

Nowe słownictwo poznawaliśmy też za 
pomocą puzzli. Ułożenie ich było proste, ale 
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Marzena Górka
polonista, SP im. Króla Kazimierza Wielkiego, 
Niepołomice

20 grudnia w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa odbył się spektakl 
teatralny z okazji zbliżających się świąt 
przygotowany przez Scenę Apollo i Te-
atr Fantazja pod kierunkiem opiekunek 
Ewy Głuc i Małgorzaty Wróbel.

Wigilia to czas wyjątkowy, zupełnie 
inny od pozostałych dni w roku. 
Wtedy wszystko, co wydaje się 

trudne i bez wyjścia, rozwiązuje się niemal 
samoistnie, a atmosfera zbliżających się świąt 
sprawia, że proza codziennego życia ustępu-
je miejsca magii i niezwykłości. Niestety są 
również i tacy, dla których ten wieczór jest 

zapamiętanie ukrytych słów i ich powtórze-
nie było wyzwaniem, któremu uczniowie 
podołali pomimo pierwszego kontaktu z ję-
zykiem niemieckim. 

Natomiast gimnazjaliści malując portre-

ty poznali słownictwo dotyczące części ciała 
w języku niemieckim: Kopf, Augen, Ohren, 
Nase, Mund, Hals und Haare. Słówka powta-
rzaliśmy w rytmie wiersza „Głowa, ramiona, 
kolana, pięty” – oczywiście w niemieckiej 

wersji językowej, opuszczając stopniowo po-
jedyncze słowa. Gratuluję – nikt się nie po-
mylił! Najwytrwalsi otrzymali upominki od 
Deutsch Wagen Tour  

70 pisarzy
Weronika Puchała
lektor języka angielskiego, Szkoła Językowa 
Language Education w Podłężu

70 dzieci w wieku od 2 do 14 lat nary-
sowało przygody Martyny Wojciechow-
skiej w świecie zwierząt.

Podróże kształcą. Wiemy o tym wszy-
scy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że 
ważne są nie tylko podróże na krańce 

świata, ale także te w głąb naszej wyobraźni. 
Szkoła Językowa Language Education 

w Podłężu nastawiona jest nie tylko na naukę 
języka angielskiego, ale także na poszerzenie 

wiedzy o świecie i innych kulturach. Korzy-
stamy z podręczników wydawnictwa Natio-
nal Geographic, którego redaktor naczelną 
jest Martyna Wojciechowska, prowadząca 
program „Kobieta na krańcu świata”. 

Zafascynowani pracą Martyny oraz ja-
kością wydawnictwa postanowiliśmy wraz 
z dziećmi stworzyć książkę opartą na odcin-
kach programu poświęconym zwierzętom. 
I tak około 70 dzieci w wieku od 2 do 14 lat na-
rysowało przygody Martyny Wojciechowskiej 
w świecie zwierząt. Książka powstała nie tylko 
w języku angielskim, ale także w ojczystych ję-
zykach miejsc, które Martyna odwiedziła. 

Książkę, zatytułowaną „Martina on the 

edge of the world: Animal Kingdom”, dyrek-
tor szkoły oraz autorka artykułu wręczyły 
15 listopada w Warszawie, na spotkaniu po-
święconemu najnowszej publikacji sławnej 
podróżniczki. 

Martyna Wojciechowska była zachwy-
cona pracą i wysiłkiem, jaki dzieci włożyły 
w stworzenie książki i obiecała nagrodzić 
naszych podopiecznych upominkami z wy-
dawnictwa National Geographic. Ponadto 
fragment książki ukaże się na łamach mie-
sięcznika „Traveler”, którego Martyna jest 
naczelną. Ten mały sukces jeszcze bardziej 
pobudził wyobraźnię i apetyt na poznawanie 
świata u naszych małych odkrywców  

Opowieść z przesłaniem
Spektakl pokazał niektóre realia życia współczesnego człowieka: pogoń za pieniądzem, 
chęć zysku za wszelką cenę, pracoholizm, egocentryzm, nieliczenie się z innymi, spę-
dzanie świąt na stoku narciarskim lub w ciepłych krajach po to, by nadążyć za aktual-
nym trendem.

EDuKACJA
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smutny i przygnębiający, bo spędzany w sa-
motności.

Opowieść z przesłaniem przedstawiona 
przez  uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach po-
kazała, że mimo zdarzających się w życiu przy-
krych sytuacji, tak niewiele potrzeba, by sprawić 
komuś radość i uszczęśliwić go. A świąteczny, 
pełen niezwykłości czas skłania do refleksji, 
przebaczania i okazywania sobie miłości.

Wszelkie dobro, którego doświadczyli 
nasi bohaterowie, to sprawa dobrych Dusz-

ków. To za ich przyczyną trafili do pełnego 
ciepła i miłości domu babci i dziadka. Dzię-
ki temu w pełni poczuli atmosferę świąt, 
a staruszkowie nie zostali sami. Doświadczyli 
szczęścia z powodu odwiedzin zupełnie nie-
spodziewanych gości.

Spektakl pokazał niektóre realia życia 
współczesnego człowieka: pogoń za pienią-
dzem, chęć zysku za wszelką cenę, pracoho-
lizm, egocentryzm, nieliczenie się z innymi, 
spędzanie świąt na stoku narciarskim lub 
w ciepłych krajach po to, by nadążyć za aktu-

alnym trendem.
Na szczęście wszystko dobrze się kończy, 

jak przystało na wigilijną opowieść. Zgroma-
dzeni, przy nakrytym lśniącym obrusem sto-
le, gospodarze i przybysze zaczynają wspólne 
świętowanie, bo:

 „(...) To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr 
zimny śniegiem dmucha / w serca złamane 
i smutne, cicha wstępuje otucha. / To właśnie 
tego wieczoru od bardzo wielu wieków / pod 
dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w czło-
wieku.”  

Malarz w „Słonecznej Krainie”

Karolina Puchała
nauczyciel, Przedszkole Językowo-Artystyczne 
„Słoneczna Kraina”

W Przedszkolu Językowo-Artystycz-
nym „Słoneczna Kraina” odbyło się 
spotkanie z artystą – malarzem Józe-
fem Stołowskim.

Przedszkolaki dowiedziały się o po-
wstawaniu kolorów, znaczeniu barw, 
wzbogaciły swoją wiedzę o nowe po-

jęcia plastyczne. Artysta opowiadał dzieciom 
o swojej pracy, prezentując jednocześnie na-
malowane przez siebie obrazy. 

Dzieci miały możliwość  uczestniczenia 
w warsztatach artystycznych. Na specjalnie 
przygotowanych sztalugach powstawały ich 
pierwsze prace. Dziecięca wyobraźnia pod-

suwała wciąż nowe pomysły, odkrywała nowe 
kształty. Mali artyści sięgając po kolorową pa-
letę barw wyczarowali swój bajkowy świat.

Twórcze spotkanie zaowocowało ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci, które nagra-
dzając pracę artysty zaprosiły go na kolejne 

spotkanie, zaś Stołowski na pamiątkę pobytu 
w naszym przedszkolu podarował kilka ze 
swoich niezwykłych obrazów namalowanych 
szczególnie na tę okazję, za które składamy 
serdeczne podziękowania  

U krasnoludków

Joanna Jurkiewicz
nauczyciel wychowania przedszkolnego, PS 
w Woli Batorskiej

W październiku przyjęliśmy do braci 
przedszkolnej najmłodsze dzieci. 
„Krasnoludki” po raz pierwszy 
wystąpiły przed swoimi rodzicami, 
a okazja była niezwykła – każde 
z dzieci zostało uroczyście pasowane, 
przez dyrektor Renatę Kotarę, 
na przedszkolaka. 

Pod koniec października wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami z naszego 
przedszkola zaprosiliśmy do wspól-

nej zabawy. Biorąc udział w akcji „Akade-
mia zdrowego przedszkolaka” i cały czas 
promując zdrowy styl życia oraz zdrowe 
odżywianie się, zachęciliśmy rodziców do 
przygotowania dla dzieci strojów na Bal 
Owocowo-Warzywny. 
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Dzieci przebrane w różne warzywa i owo-
ce złożyły wizytę w szkolnym sklepiku ze 
zdrowa żywnością, a następnie wzięły udział 
w konkursie na najbardziej oryginalny strój. 
Nagrodami były owoce granatu, ananasy 
i orzechy kokosowe. 

W listopadzie zaprosiliśmy rodziców 
oraz dzieci do udziału w cyklicznej imprezie 
„Wieczór Poezji Dziecięcej”, zachęcając na-

sze pociechy do obcowania z książką, poezją 
i literatura piękną. W Domu Kultury w Woli 
Batorskiej w późnych godzinach popołu-
dniowych przy blasku świec i w towarzystwie 
melodii z bajek, granych przez zaproszonych 
gości - uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, filii w Niepołomicach, chętne dzieci z na-
szego przedszkola recytowały swoje ulubione 
wiersze Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, 

Juliana Tuwima. 
Rok 2012 zakończyliśmy wspólnym, ro-

dzinnym spotkaniem wigilijnym, w którym 
wzięli udział rodzice, dzieci,  zaproszeni go-
ście oraz grono pedagogiczne. Nieodłącznym 
elementem oraz tradycją tego wieczoru były 
jasełka przygotowane przez rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola w Woli Ba-
torskiej  

Rodzice aktorami
Maria Zielińska
nauczyciel, Przedszkole Sportowo-Taneczne 
„Tygrysek”

20 grudnia w Przedszkolu Sportowo-
-Tanecznym Tygrysek odbyło się 
niezwykłe świąteczne wydarzenie. 
Tego dnia przedszkolaki wraz 
z dyrekcją i nauczycielami wspólnie 
usiedli do wigilijnego stołu, aby zjeść 
uroczysty obiad. 

Oczywiście nie zabrakło dzielenia się 
opłatkiem oraz wspólnego śpiewu 
znanych kolęd. Jednak najważniej-

sza część tego świątecznego dnia nastąpiła po 
południu.

Do przedszkola zawitali nasi goście – 
rodzice, rodzeństwo oraz najbliżsi przed-
szkolaków, aby wziąć udział w spotkaniu 
świątecznym, podczas którego miało miejsce 

niezwykłe wydarzenie. Pierwszy raz w histo-
rii naszego przedszkola odbyło się przedsta-
wienie jasełkowe, w którym w role aktorów 
wcielili się rodzice przedszkolaków. 

Rodzice z własnej inicjatywy postanowili 
zrobić dzieciom niespodziankę i przygoto-
wać występ. Sami opracowali scenariusz jase-
łek, scenografię oraz przygotowali przepięk-
ne rekwizyty i kostiumy.

Aktorzy z niezwykłym wdziękiem i świą-
teczną magią pokazali zgromadzonej widow-
ni, jak powinny wyglądać prawdziwe jasełka. 
Gdy na przedszkolnej scenie rozgrywały się 
pierwsze scenki z jasełek, publiczność sie-
działa jak zaczarowana. Dzieci wśród akto-
rów próbowały rozpoznać swoich rodziców, 
którzy wcielili się w postacie aniołów, paste-
rzy, trzech króli, Maryi i Józefa oraz właści-
cieli betlejemskiej stajenki. 

Przedstawienie przeplatane układami ta-
necznymi oraz humorystycznymi wypowie-

dziami w sposób ciekawy i interesujący przed-
stawiało historię narodzin Jezusa. Dzięki temu 
przedstawienie odniosło ogromny sukces.

„Świetny występ! Gratulujemy odwagi!” 
– mówili zgromadzeni goście oraz dyrektor 
przedszkola Elżbieta Siwek, która podzięko-
wała rodzicom za udział i organizację jasełek. 

Po skończonym występie nastąpiło roz-
strzygnięcie świątecznego konkursu rodzin-
nego na najpiękniejszą ozdobę choinkową. 
Do przedszkola trafiło mnóstwo wspaniałych 
prac. Były własnoręcznie robione bombki, 
aniołki z masy solnej, lukrowane pierniki, 
łańcuchy choinkowe oraz wiele, wiele innych 
pięknych ozdób. 

Jury nie miało łatwego zadania i posta-
nowiło wyłonić zwycięzców w kilku kate-
goriach. Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i nagrody. Gratulujemy zwycięzcom 
pomysłów i dziękujemy wszystkim za tak 
liczny udział w konkursie  
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BUDŻET 2013

Skąd mamy (mieć) pieniądze?

Szymon Urban

28 grudnia, przy szesnastu głosach 
za i pięciu wstrzymujących się, 
Rada Miejska w Niepołomicach 
przyjęła uchwałę budżetową na rok 
2013. W porównaniu z zeszłym 
rokiem, plan wydatków jest 
ostrożniejszy, a deficyt zredukowany 
do 644 tysięcy złotych.

Zgodnie z założeniami uchwały bu-
dżetowej, w roku 2013 do kasy gminy 
wpłynie 93,1 miliona złotych (bieżą-

ce: 82,6, majątkowe: 10,5). Wydatki zaś za-
mkną się kwotą 93,7 miliona (bieżące: 73,8, 
majątkowe: 19,9).

Na inwestycje wydamy mniej niż w ubie-
głych latach, bo około 21% budżetu. Spo-
wodowane jest to w głównej mierze zmianą 
okresów budżetowania Unii Europejskiej. 
Skończyły się fundusze z perspektywy 2007-
2013, a jeszcze nie zaczęły z okresu 2014-
2020. Pamiętać należy, że to właśnie fundu-
sze z Unii Europejskiej napędzają inwestycje 
w naszym kraju. Jednocześnie rozpoczynamy 
realizację programu solarnego, który jest fi-
nansowany z Funduszu Szwajcarskiego, nie-
zależnego od budżetu UE.

Największą pozycją po stronie docho-
dów jest subwencja oświatowa, która wynie-
sie 23,5 miliona złotych. 18,2 miliona wpły-
nie z tytułu podatku od nieruchomości od 
osób prawnych, czyli głównie od firm dzia-
łających w Strefach Inwestycyjnych. Udział 
gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych wyniesie 15,9 miliona. 6,3 milio-
na dostaniemy na realizację zadań z zakresu 
opieki społecznej, a 5,5 mln za sprzedaż nie-

ruchomości należących do gminy. 
Z tytułu udziału w podatku dochodo-

wym od osób prawnych, gminną kasę za-
silą 4,2 miliony złotych, a podatek od nie-
ruchomości od osób fizycznych wyniesie 
3,8 miliona. Dotacja i wpłaty na realizację 
programu szwajcarskiego wyniosą 3 miliony 
złotych, a dotacje na inne inwestycje (budo-
wa placu targowego, realizacja projektu e-
-Niepołomice itp.) - 2,29 mln. 1,21 miliona 
złotych wpłynie do budżetu z tytułu podat-
ku rolnego.

Najwięcej, bo 36,76 miliona złotych wy-
damy na oświatę i wychowanie. To ponad 
13 milionów więcej, niż wynosi subwencja 
oświatowa. 10,33 wydamy na pomoc społecz-

ną. To też więcej niż otrzymujemy z budżetu 
państwa. 

6,68 miliona złotych wydamy na realiza-
cję projektów inwestycyjnych (odnowa cen-
trów wsi Podłęże i Zagórze, budowa Placu 
Targowego czy projekt e-Niepołomice). 6,18 
milionów złotych kosztować będzie utrzy-
manie magistratu, 5,15 wydamy na realizację 
projektu solarnego, a 3,92 na obsługę długu 
publicznego. 

Na domy kultury, biblioteki i muzea 
wydamy 3,86 miliona złotych. Trzeci rok 
budowy dróg w NSI pochłonie 2,28 mln zł, 
a kolejny rok współfinansowania budowy 
chodnika wzdłuż drogi 964 kosztować nas 
będzie 1,43 miliona. Półtora miliona wyda-

Zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, w roku 2013 do kasy gminy wpłynie  
93,1 miliona złotych (bieżące: 82,6, majątkowe: 10,5). Wydatki zaś zamkną się kwotą 
93,7 miliona (bieżące: 73,8, majątkowe: 19,9).

Najwięcej, bo 36,76 miliona złotych wydamy na oświatę i wychowanie. To ponad  
13 milionów więcej, niż wynosi subwencja oświatowa. 10,33 wydamy na pomoc  
społeczną. To też więcej niż otrzymujemy z budżetu państwa.
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my na kursowanie autobusów w ramach ko-
munikacji aglomeracyjnej, a 1,48 na kulturę 
fizyczną.

Deficyt budżetowy wyniesie nieco ponad 
600 tysięcy złotych, co stanowi wartość niż-
szą niż 0,7% dochodów. Oznacza to, iż jeśli 
uda się zrealizować dochody, a wydatki nie 
zostaną znacznie przekroczone, tegoroczny 
budżet będzie niemal zrównoważony.

Pełna uchwała budżetowa gminy Niepo-
łomice dostępna jest w niepołomickim Biule-
tynie Informacji Publicznej.

6,68 miliona złotych wydamy na realizację projektów inwestycyjnych (odnowa centrów wsi Podłęże i Zagórze, budowa Placu  
Targowego czy projekt e-Niepołomice). 6,18 milionów złotych kosztować będzie utrzymanie magistratu, 5,15 wydamy na realizację 
projektu solarnego, a 3,92 na obsługę długu publicznego.

Deficyt budżetowy wyniesie nieco ponad 600 tysięcy złotych, co stanowi wartość niższą niż 0,7% dochodów. Oznacza to, iż jeśli 
uda się zrealizować dochody, a wydatki nie zostaną znacznie przekroczone, tegoroczny budżet będzie niemal zrównoważony.

Budżet 2013 jest zrównoważony
Z burmistrzem Romanem Ptakiem rozmawia Szymon Urban

Szymon Urban: 28 grudnia 2012 roku Rada 
Miejska przegłosowała uchwałę budżetową 
na 2013 rok. To dobry moment, by spytać jak 
został zrealizowany zeszłoroczny budżet.

Roman Ptak: Na szczegółowe podsu-
mowania mamy jeszcze czas. Sprawozdania 
z wykonania budżetu należy się spodziewać 
pod koniec marca. Na chwilę obecną wiemy 
jednak, że zeszłoroczna uchwała była dobrze 
przygotowana i większość jej założeń udało 
się zrealizować.

Co to konkretnie oznacza?
Każdy, kto planował jakikolwiek budżet 

– czy to rodzinny, czy budowy lub remontu 
domu wie, że są pewne wydatki, które moż-
na wyliczyć z dużą dokładnością i są takie, 
których realizacja uzależniona jest od wielu 
czynników. Te pierwsze nazywam „twardą”, 
a te drugie „miękką” częścią budżetu.

Jaką część wpływów udało się przewidzieć 
z dużą dokładnością?

Są to głównie kwoty subwencji oświa-
towej i dotacji na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej. Sprawdziły się również 
modele matematyczne zastosowane przy ob-

liczaniu przewidywanych wysokości docho-
dów z podatków, co poparte wysoką ich ścią-
galnością, stanowiło trzon naszego budżetu. 
Po raz kolejny podkreślę tu niebagatelny 
wpływ z tytułu podatków od nieruchomości 
płaconych przez firmy działające w Strefach 
Inwestycyjnych oraz udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 

A „miękka część”?
Są to pozycje, przy których w grę wchodzi 

dużo więcej zmiennych. Przykładowo, z za-
kładanych na poziomie dziewięciu milionów 
złotych przychodów z tytułu sprzedaży gmin-
nych nieruchomości, udało się zrealizować 
niespełna półtora. Trafiliśmy na nienajlepszy 
okres na rynku nieruchomości, a procedury 
zbywania nieruchomości są nieubłagane i nie 
pozwalają dowolnie ustalać ceny sprzedaży.

Z drugiej strony zdarza się, że trzeba 
dłużej czekać na zaplanowane na dany rok 
budżetowy wpływy ze źródeł zewnętrznych. 
Taką sytuację mieliśmy w ubiegłych latach 
w przypadku końcowej płatności z Funduszu 
Spójności. W 2012 roku nie doczekaliśmy się 
wszystkich środków za rewitalizację centrum 
Staniątek czy budowę Małopolskiego Cen-
trum Dźwięku i Słowa, ale liczymy na to, że 
pieniądze powinny wpłynąć w najbliższym 
czasie.
Czy niezrealizowane dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości nie powiększyły 
niebezpiecznie deficytu budżetowego?

Szczęście w nieszczęściu było takie, że 
opóźniła się realizacja Programu Solarnego. 
W ciągu roku pojawiły się nieprzewidywane 
trudności – wystarczy wspomnieć chociaż-

Każdy, kto planował jakikolwiek budżet – czy to rodzinny, czy budowy lub remontu 
domu wie, że są pewne wydatki, które można wyliczyć z dużą dokładnością i są takie, 
których realizacja uzależniona jest od wielu czynników. Te pierwsze nazywam „twardą”, 
a te drugie „miękką” częścią budżetu.
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by rezygnację jednego z partnerów projektu 
i związaną z tym konieczność szukania nowej 
gminy, która zechce wspólnie z nami zadanie 
realizować. Przez to przewidziana po stronie 
wydatków kwota również dziewięciu milio-
nów złotych nie została zrealizowana.

Czy to oznacza kłopoty dla programu?
Nie. Projekt solarny jest niezagrożony, 

zresztą obowiązują nas umowy oraz powzię-
liśmy pewne zobowiązania względem sa-
mych Mieszkańców. Udało nam się uzgodnić 
ze stroną szwajcarską wydłużenie terminu re-
alizacji przedsięwzięcia. Została już wyłonio-
na firma, która będzie inżynierem kontraktu 
i w 2013 roku przystępujemy do faktycznej 
realizacji przedsięwzięcia.

Niemal połowa budżetu przeznaczana jest 
na edukację i pomoc społeczną. 

Zgadza się, są to zadania zlecone, które 
samorządy realizują – teoretycznie – za pie-
niądze uzyskiwane z budżetu centralnego. 
W rzeczywistości nie znam gminy, która nie 
dopłaca do tych zadań. Podobno ostatnio 
władze Krakowa rozważały możliwość po-
zwania do sądu Skarbu Państwa, ponieważ 
uważają wysokość dotacji i subwencji za 
znacznie zaniżoną. 

Oczywiście, że edukacja to inwestycja 
w ludzi, a im ona jest lepsza, tym w przy-
szłości mniej wydamy na przykład na pomoc 
społeczną. Należy mieć jednak nadzieję, że 
jakość kształcenia będzie proporcjonalna 
do nakładów na szkolnictwo. Na szczęście 
w gminie Niepołomice tak się dzieje, ponie-
waż wynik zeszłorocznych „sprawdzianów 
szóstoklasisty” w naszych szkołach był zde-
cydowanie najlepszy w powiecie wielickim, 
a zdawalność matur była na poziomie 98%, 
podczas gdy w powiecie i w całej Małopolsce 
wyniósł o 8 punktów procentowych mniej. 
I na szczęście – póki co – mamy z czego do 
tej edukacji dokładać. 

A inwestycje? Co pochłania najwięcej wy-
datków?

Dużo inwestujemy w drogi i chodniki. 
Obiektywnie trzeba przyznać, iż jakość dróg 
w gminie Niepołomice jest dobra lub bar-
dzo dobra. Coraz ciężej znaleźć ulicę usłaną 
dziurami. Oczywiście – wciąż takie się zda-
rzają, ale ich permanentne łatanie zastąpi-
liśmy gruntownymi remontami połączony-
mi z kładzeniem nowych nakładek. Na nie 
wydaliśmy w 2012 roku niebagatelną sumę  
1,9 miliona złotych! 

Niestety inwestycje drogowe są bardzo 
kosztowne. Mimo dużych obniżek cen, które 
udaje się uzyskać dzięki przetargom, wciąż 
inwestycje w drogi są… drogie. Ale to też 
inwestycja i być może dzięki niemal 20 mi-
lionom złotych, które w ciągu trzech lat wy-

damy na rozbudowę dróg w Niepołomickiej 
Strefie Inwestycyjnej, powstaną tam nowe 
firmy, a nowe firmy to nowe podatki i miej-
sca pracy, nowe podatki to kolejne możliwe 
inwestycje i tak dalej i tak dalej…

A poziom zadłużenia?
Oczywiście, żeby inwestować, trzeba się 

zadłużać. Jeśli jest możliwość pozyskania 
dofinansowania zewnętrznego na jakąś in-
westycję, ale koniecznością jest zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 30 procent wartości 
projektu, to kto by nie wziął?

Ustawodawca wprowadzając limity za- 
dłużenia pomógł zapobiec kryzysowi za-
dłużenia.

Kłopoty finansowe dużej części Euro-
py wzięły się właśnie z możliwości zadłu-
żania się ograniczonych niemal wyłącznie 
kosztami zaciągania kolejnych zobowiązań. 
Koszt pieniądza dla notorycznego dłużnika 
jest większy niż dla tych, którzy wysokość 
swoich zobowiązań mają ściśle określoną 

i jej pilnują. 
Na marginesie można przytoczyć porów-

nanie limitów zadłużenia samorządów do 
zadłużenia przeciętnego obywatela zaciąga-
jącego kredyt hipoteczny. Gmina może się 
zadłużać do wysokości 60% swoich planowa-
nych dochodów. Przeciętny Kowalski zara-
biający trzy tysiące złotych netto, który wziął 
300 tysięcy złotych kredytu na mieszkanie, 
pierwszego dnia obowiązywania umowy za-
dłużony jest na ponad 800 procent rocznych 
dochodów! Nie licząc odsetek. 

A jakie największe wyzwanie związane 
z budżetem czeka nas w 2013 roku?

Myślę, że utrzymanie zakładanego de-
ficytu. Zgodnie z uchwałą wyniesie on 
około 644 tysięcy złotych. To stosunkowo 
niewiele. W praktyce oznacza niemal zrów-
noważony budżet. Ale do jego utrzyma-
nia niezbędna jest dyscyplina wydatków, 
a oszczędności przetargowe na pewno będą 
mile widziane.

Edukacja to inwestycja w ludzi, a im ona jest lepsza, tym w przyszłości mniej wydamy 
na przykład na pomoc społeczną. Wynik zeszłorocznych „sprawdzianów szóstoklasisty” 
w naszych szkołach był zdecydowanie najlepszy w powiecie wielickim, a zdawalność 
matur była na poziomie 98%, podczas gdy w powiecie i w całej Małopolsce wyniósł o 8 
punktów procentowych mniej.

Żeby inwestować, trzeba się zadłużać. Jeśli jest możliwość pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego na jakąś inwestycję, ale koniecznością jest zaciągnięcie kredytu w wyso-
kości 30 procent wartości projektu, to kto by nie wziął?
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Galeria Szlachetnej Paczki
Czytaj: str 22
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hArCErsTwO

Półmetek szczepu „Puszcza”

sam. Ewa Biernat
przyboczna

Zima  dla harcerzy i harcerek to pół-
metek pracy śródrocznej. Najbliższe 
wyzwanie czeka nas już w kwietniu 
– bieg kazimierzowski – całonocna gra 
fabularna odbywająca się w puszczy 
i ciesząca dużą popularnością wśród 
harcerzy. 

Drugim dużym wydarzeniem będzie 
obóz – podsumowanie całorocznej 
pracy drużyn harcerskich. Tradycyj-

nie odbędzie się w lipcu, w środku lasu nad 
jeziorem.

Dla niepołomickich zuchów minione pół-
rocze było pełne wrażeń. „Podróżnicy” wcielili 
się w role średniowiecznych rycerzy po to, aby 
w zimowej aurze odtworzyć replikę historycz-
nej bitwy pod Grunwaldem. Na zuchenki przez 
pierwszą połowę roku czekały cotygodniowe 
niespodzianki – wizyty w wiosce Pocachontas, 
przygody zlecone przez „Pingwiny z Madaga-
skaru” czy świąteczna pomoc Mikołajowi.  

W styczniu dziewczynki wyruszą do kra-
iny bajek gdzie za sprawą magii poznają tajniki 
teatru. Wiosną natomiast zuchówka zmieni się 
w stadion olimpijski, na którym zuchy zapre-
zentują swoją dzielność. Podsumowaniem pra-
cy najmłodszych będzie kolonia zuchowa, na 
którą w tym roku wyruszymy wraz z Hufcem 
Zuchowym Kraków-Śródmieście I „Impresja”.

Grafik harcerek, harcerzy, zuchów i zuchen 
jest bardzo napięty. Mimo tego jednak stale 
spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach 
zastępów, gromad oraz zbiórkach drużyny. 
Udało się nam także przeprowadzić zaciągi, 
których celem jest zachęcenie młodzieży do 
wstąpienia w nasze szeregi. Największy odbył 
się w szkole podstawowej w Niepołomicach 
w listopadzie. Zwieńczyła go gra pozaciągowa.. 

Drużynowi zadbali, aby świeżo upiecze-
ni harcerze, harcerki i zuchy mogli poznać 
harcerstwo z najlepszej strony. I tak 5 NDH 
„Gawra” planuje biwak, aby uświetnić swoje 
trzydzieste urodziny, zaś druhny należące 
do Zastępu Zastępowych wybiorą się w po-
dróż do Warszawy, aby lepiej poznać swoją 

przyszłą patronkę – Danutę Siedziakównę. 3 
NDH „Niepołomni” w tym roku zamierzają 
wybrać się na ściankę wspinaczkową, popły-
wać na żaglach czy wziąć udział w grach tere-
nowych po puszczy i Niepołomicach. 

Planów przed nami wiele, pracy jeszcze 

więcej, ale przecież wszystko po ty, aby jak 
najwięcej czasu spędzić z przyjaciółmi, przy-
rodą i oczywiście ze wspaniałą przygodą.

Mieszkańcom Niepołomic składamy no-
woroczne życzenia wszelkiej pomyślności! 
A harcerzom wytrwałości w dążeniu do celu.
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AsTrONOMiA

Spojrzenie w niebo A.D. 2013

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

Czekają nas, w 2013 roku, 
zjawiska okresowe i niespo-
dziewane. Tych drugich, 
często najciekawszych 
i wywołujących nie tylko 
u zawodowych astronomów 
dreszczyk emocji, nadal nie 
można z góry przewidzieć. 

Patrząc tradycyjnie w górę 
na nieboskłon, niezależ-
nie od różnych wydarzeń 

na Ziemi, wszystko zdaje się 
przebiegać według klasycznych 
praw astronomii i fizyki, zna-
nych ludzkości – lepiej lub gorzej 
– od stuleci. 

Ze zjawisk okresowych, a mi- 
mo to zawierających zawsze w so- 
bie choć odrobinę tajemniczości, 
wystąpią w tym roku dwa za-
ćmienia Słońca: 9/10 V  i  3 XI. 
To pierwsze będzie zaćmieniem 
obrączkowym, bowiem kątowy 
rozmiar tarczy Księżyca będzie 
mniejszy niż tarcza Słońca, zaś 
drugie będzie zaćmieniem całko-
witym. Oba te zjawiska nie będą 
widoczne w Polsce. 

Wystąpią też w tym roku trzy 
zaćmienia Księżyca: 25 IV, 25 V  
i 18/19 X To pierwsze będzie  
częściowym, a pozostałe dwa tyl-
ko półcieniowymi zaćmieniami. 
Pierwsze i ostatnie zaćmienie 
Księżyca z tej serii, będą u nas 
widoczne, ale aby je zaobser-
wować trzeba być wytrawnym 
obserwatorem. Maksimum czę-
ściowego zaćmienia Księżyca 
przypadnie w dniu 25 IV o godz. 
22.23, zaś maksimum półcienio-
wego zaćmienia 19 X o godz. 
01.50, a jego początek wystąpi 
jeszcze przed północą 18 X. 

Doczekaliśmy się „przebu-
dzenia” Słońca z głębokiej za-
paści w minimum aktywności, 
pomiędzy 23 a 24 cyklem. Syste-
matycznie już trzeci rok Słońce 
odrabia straty, wzrasta jego ak-
tywność magnetyczna, a maksi-
mum 24 cyklu osiągnie najpraw-
dopodobniej już w tym roku. 

Natomiast jak wynika to 
między innymi z analizy wie-
loletnich obserwacji plam na 
Słońcu, a także z ekstrapolacji 
krakowskich codziennych ob-
serwacji radiopromieniowania 
naszej gwiazdy, które to obser-
wacje są prowadzone nieprze-
rwanie od 56 lat, maksimum  
24 cyklu być może wystąpi do-
piero w lipcu 2014 roku. Nale-
ży się jednak zawsze liczyć ze 
sporadycznymi wzrostami lub 
spadkiem aktywności, co po-
ciągnąć może za sobą powsta-
wanie rozmaitych zjawisk geo-
fizycznych i zaburzeń w tzw. 
pogodzie kosmicznej. 

Na powitanie Nowego Roku, 
od 1 do 5 I promieniować będą 
Kwadrantydy. Nazwa tego roju 
pochodzi od nieużywanej współ-
cześnie nazwy gwiazdozbioru,  
a obecnie, radiant roju leży  
w Wolarzu. Spodziewana liczba 
meteorów widocznych w ciągu 
godziny, podczas maksimum  
(4 I) może wynieść nawet 100, 
czyli około 2 przelotów na mi-
nutę. W tym roku, ich wieczor-
nym obserwacjom nie będzie 
przeszkadzał Księżyc w ostat-
niej kwadrze. 

Ponadto zawsze mogą się 
do tego dołączyć jakieś niezwy-
kłości, np. przelot bolidu, czy 
niespodziewanie jasna kometa. 
Wszyscy zainteresowani obser- 
watorzy komet, z zapartym 

tchem śledzą odkryty w dniu 
21 IX 2012 mgławicowy obiekt 
nadlatujący z peryferii układu 
słonecznego, który okazał się być 
głową komety, oznaczoną sym-
bolem C/2012 S1, która to kome-
ta dopiero pod koniec listopada 
2013, zbliżywszy się do Słoń-
ca na odległość poniżej 2 mln 
km, rozwinie piękne warkocze  
i w okresie listopad/grudzień, 
prawdopodobnie będziemy ją 
mogli podziwiać na niebie go-
łym okiem. 

Spoglądając zaś w Rocznik 
Astronomiczny, dowiadujemy 
się jakie ważniejsze zjawiska nie-
bieskie czekają nas w 2013 roku, 
które zostały precyzyjnie wyli-
czone na podstawie wcześniej-
szych obserwacji astronomicz-
nych. Wiosna, na którą czekamy 
z utęsknieniem, rozpocznie się 
20 marca o godz. 12.02, Lato: 21 
czerwca o godz. 07.04,  Jesień: 22 
września o godz. 22.44, a Zima: 
21 grudnia o godz. 18.11.    

2 stycznia o godz. 06, Zie-
mia w swym rocznym ruchu 
po orbicie eliptycznej będzie 
najbliżej Słońca, czyli w pery-
helium, w odległości od niego 
niewiele ponad 147 mln km. 

Będzie się wtedy Ziemia poru-
szała najszybciej w 2013 roku 
na swej orbicie, bo z prędkością 
30,27 km/sek., czyli ponad 100 
000 km/godz.  Jest to dla nas 
pocieszający znak, że dnia bę-
dzie przybywało coraz szybciej. 
W Nowy Rok, gdy wielu miesz-
kańców Małopolski, będzie jesz-
cze odpoczywało po hucznej 
i udanej zabawie sylwestrowej, 
Słońce wzejdzie o godz. 7.38, 
a zajdzie o 15.49 – zatem dzień 
będzie trwał 8 godz.  i  11 minut 

i będzie już dłuższy od najkrót-
szego dnia roku o 6 minut. 

Na pocieszenie pragnę tylko 
przypomnieć, że Zima kalenda-
rzowa na naszej półkuli, przy-
najmniej teoretycznie, jest naj-
krótszą porą roku. Trwa bowiem 
tylko, lub aż 89 dni! W prakty-
ce, jak wiemy, bywa z nią róż-
nie. Natomiast Ziemia będzie 
w aphelium (najdalej od Słońca 
– prawie 153 mln km) w dniu 5 
lipca o godz. 17. 

Zmiana czasu z zimowego 
na letni, czeka nas 30/31 marca, 
a powrót na czas zimowy, czyli 
środkowo-europejski w nocy 
26/27 października.  Jeśli cho-
dzi o święta ruchome w 2013 

Wszyscy zainteresowani obserwatorzy komet, z zapartym tchem śledzą odkryty w dniu 21 IX 2012 
mgławicowy obiekt nadlatujący z peryferii układu słonecznego, który okazał się być głową ko- 
mety, oznaczoną symbolem C/2012 S1. Pod koniec listopada 2013, zbliżywszy się ona do Słońca  
na odległość poniżej 2 mln km, rozwinie piękne warkocze.

Wiosna, na którą czekamy z utęsknieniem, rozpocznie się  
20 marca o godz. 12.02, Lato: 21 czerwca o godz. 07.04,  Jesień: 
22 września o godz. 22.44,  a Zima: 21 grudnia o godz. 18.11.

2 stycznia Ziemia w swym rocznym ruchu po orbicie eliptycznej 
będzie najbliżej Słońca. Będzie się wtedy poruszała najszybciej 
w 2013 roku na swej orbicie, bo z prędkością 30,27 km/sek., czyli 
ponad 100 000 km/godz. Jest to dla nas pocieszający znak, że 
dnia będzie przybywało coraz szybciej.
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roku, to Popielec wypada 13 
lutego, Wielkanoc przypadnie 
31 marca, w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca, ta zaś będzie o godz. 
12.27 w środę 27 marca, Zielone 
Świątki – 19 maja, zaś Boże Cia-
ło – 30 maja. 

Księżyc powita Nowy Rok 
podążając do ostatniej kwadry, 
a zakończy 2013 rok prawie 
w nowiu. Ponadto tarcza Księ-
życa będzie zakrywać Jowisza 
(2x), Wenus i Saturna (2x), pla-
netoidę Westę i Juno, oraz Spi-
kę (13x) – najjaśniejszą gwiazdę 
w gwiazdozbiorze Panny. Z tych 
zjawisk tylko dwa zakrycia Spiki, 
w dniu 8 września i 2 listopada 
będą widoczne (przez teleskop) 
z regionu Polski. 

W tym roku kilkadziesiąt 
skatalogowanych komet okre-
sowych powróci do peryhelium 
(punkt ich orbity najbliższy 
Słońca), lecz niestety będą one 
w zasadzie widoczne przez tele-
skop. Jak wspomniałem powy-
żej, niebiosa wreszcie przychy-
lą się do naszych próśb, i pod 
koniec roku wreszcie zawita 
w okolice Słońca jasna kome-
ta C/2012 S1, wtedy będziemy 
mogli ją podziwiać nie tylko 
przez lunetę. 

Jeśli chodzi o planety to 
Merkurego, który zawsze wę-
druje na niebie blisko Słońca, 
można zaobserwować nisko nad 
horyzontem, na wschodnim 
niebie o świcie lub na zachodzie 
o zmierzchu. Jeśli pogoda nam 
dopisze, najłatwiej będzie go 
można dostrzec przed wscho-
dem Słońca w połowie listopada. 
Natomiast wieczorem najlepsze 
warunki do jego obserwacji będą 
w połowie lutego i w pierwszej 
połowie czerwca. 

Wspaniale błyszczącą We-
nus jako Jutrzenkę, będzie moż-
na podziwiać od początku roku 
do połowy lutego, a jako Gwiaz-
dę Wieczorną, będziemy ją mogli 
obserwować od drugiego tygo-
dnia maja do końca roku. Po-
nadto, 25 V i 20 VI dojdzie do 
koniunkcji Wenus z Merkurym, 
28 V z Jowiszem, a 20 IX z Sa-
turnem.

Mars, będzie widoczny nie-

omal do końca lutego, nisko 
na wieczornym niebie, kolejno 
w gwiazdozbiorach Koziorożca 
i Wodnika. Następnie, pojawi 
się dopiero od drugiej połowy 
czerwca na porannym niebie – 
gdzie pozostanie do końca roku 
– najpierw w gwiazdozbiorze 
Byka, potem przemieści się ko-
lejno przez konstelacje: Bliźniąt 
(19 VIII minie o 6 stopni Polluk-
sa), Raka pod koniec sierpnia, 
Lwa – końcem września i cały 
październik (14 X minie o jeden 
stopień Regulusa), by pod ko-
niec listopada przejść do Panny, 
gdzie będzie widoczny w drugiej 
połowie nocy. W czasie tej wę-
drówki po niebie, Mars będzie 
w koniunkcji z Merkurym 8 II   
i  z Jowiszem 22 VII. 

Natomiast Jowisz, jak przy-
stało na planetę olbrzyma, bę-
dzie mógł być obserwowany od 
początku roku na wieczornym 
niebie, w gwiazdozbiorze Byka 
(24 marca minie o 5 stopni Alde-
barana). W pierwszym tygodniu 
czerwca zniknie w promieniach 
zachodzącego Słońca, by poja-
wić się w drugiej dekadzie lipca 
na porannym niebie, w gwiazdo-
zbiorze Bliźniąt, gdzie pozosta-
nie już do końca roku. Jowisz bę-
dzie w koniunkcji: z Merkurym 
27 V,  z Wenus 28 V  i  z Marsem 
22 VII. 

Saturn od początku roku 
zagości w gwiazdozbiorze Wagi, 
by w połowie maja przejść do 
Panny, a we wrześniu znów po-
wróci do Wagi – wschodząc tuż 
po północy, widoczny będzie 
nad horyzontem coraz to dłu-
żej, a praktycznie przez całą noc 

(opozycja 28 kwietnia), aż do 
końca czerwca. Potem będzie 
widoczny tylko na wieczornym 
niebie do ostatnich dni paździer-
nika. Po złączeniu ze Słońcem, 
pojawi się na porannym niebie 
w drugiej połowie listopada, 
gdzie pozostanie widoczny do 
końca roku. Saturn będzie w ko-
niunkcji: z Wenus 20.IX., z Mer-
kurym 10.X. i 26.XI. 

Uran początek roku spę-
dzi na wieczornym niebie 
w gwiazdozbiorze Ryb. Na-
stępnie w pierwszym tygodniu 
marca przejdzie do konstela-
cji Wieloryba i po złączeniu 
ze Słońcem pojawi się nam 
w połowie kwietnia na poran-
nym niebie, wydłużając stop-
niowo okres przebywania nad 

horyzontem. W opozycji będzie 
3 X, a pod koniec grudnia, wi-
doczny będzie jeszcze od wie-
czora na zachodnim niebie. 

Neptun cały rok spędzi 
w gwiazdozbiorze Wodnika. Na  
początku roku będzie widoczny 
na wieczornym niebie. Z po- 
czątkiem lutego zniknie w pro- 
mieniach Słońca, by pojawić 
się rankiem w połowie mar-
ca. W opozycji będzie 27 VIII, 
a od połowy listopada będzie 
widoczny coraz to krócej na 
wieczornym niebie. Do obser-
wacji Urana i Neptuna musimy 
użyć lunety. 

W tym roku z 18 więk-
szych rojów meteorów, które 
rokrocznie promieniują, pole-
całbym do obserwacji Perseidy 
z 12/13 sierpnia, wspomniane 
już na wstępie Kwadrantydy 
z maksimum 4 stycznia i Gemi-

nidy z 14 grudnia. Dobre, choć 
nie najlepsze warunki do ich 
obserwacji będą mieć Perseidy 
– Księżyc będzie przed pierw-
sza kwadrą, oraz Kwadrantydy 
– Księżyc będzie w ostatniej 
kwadrze. W czasie przelotów 
Geminid, Księżyc będzie trzy 
dni przed pełnią. 

Ponadto w tym roku będzie-
my się mogli emocjonować bo-
gato napływającymi wynikami 
obserwacji nieba w różnych za-
kresach widma elektromagne-
tycznego, uzyskiwanymi z po- 
kładów pozaziemskich obserwa-
toriów. Szczególnie interesują-
co prezentować się będą obrazy 
Słońca w 3D, zdumiewające będą 
informacje docierające z Marsa 
ze stacji Curiosity, oraz doniesie-

nia o nowoodkrytych planetach 
pozasłonecznych, otrzymywane 
z pokładu teleskopu kosmicznego 
Keplera.  

W każdej zaś wolnej chwi-
li, w długie wieczory zimowe, 
spójrzmy teraz spokojnie w nie-
bo z niewątpliwie najpiękniej-
szym gwiazdozbiorem Orionem 
i pamiętajmy przy tym o przy-
słowiu: „Wiosna by tak nie sma-
kowała, gdyby zima nie bywała”. 
Jednym słowem byle do pogod-
nej i ciepłej wiosny, tego nowego 
2013 roku  

AsTrONOMiA

Zaproszenie

Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne im. K. Kordy-
lewskiego
Niepołomice, ul. M. Koperni-
ka 2 (tel. 12 281 15 61)

Zmiana czasu z zimowego na letni, czeka nas 30/31 marca, a powrót na czas zimowy, czyli środko-
wo-europejski w nocy 26/27 października.  Jeśli chodzi o święta ruchome w 2013 roku, to Popielec 
wypada 13 lutego, Wielkanoc przypadnie 31 marca, w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni Księżyca, ta zaś będzie o godz. 12.27 w środę 27 marca, Zielone Świątki – 19 maja, zaś Boże 
Ciało – 30 maja.

W tym roku z 18 większych rojów meteorów, które rokrocznie promieniują, polecałbym do ob-
serwacji Perseidy z 12/13 sierpnia, Kwadrantydy z maksimum 4 stycznia i Geminidy z 14 grudnia.
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PrAwO

Europejski Rok Obywateli

Artur Negri

Parlament Europejski ustanowił rok 
2013 Europejskim Rokiem Obywateli. 
Przez cały rok organizowane będą ak-
cje wyjaśniające prawa, jakie przysłu-
gują obywatelom, którzy decydują się 
studiować, pracować, zakładać biznes 
lub planują otrzymywać emeryturę 
w innym państwie członkowskim.

W tym roku przypada 20 rocznica 
ustanowienia obywatelstwa UE. 
Każdy obywatel Unii posiada 

zbiór praw zagwarantowanych przez trakta-
ty europejskie, w tym prawo do swobodne-
go przemieszczania się i osiedlania w innym 

państwie członkowskim, prawo do głosowa-
nia i kandydowania w europejskich i lokal-
nych wyborach oraz prawo do wnoszenia 
petycji do Parlamentu Europejskiego.

Obywatele UE są często nieświadomi 
tych praw, dlatego Europejski Rok będzie 
miał na celu edukowanie społeczeństwa, 
głównie ludzi młodych, tak by wiedzieli jak 
mogą korzystać z przysługujących im praw.

Działania organizowane podczas Europej-
skiego Roku Obywateli skupią się na objaśnia-
niu praw związanych z przemieszczaniem się 
i osiedlaniem w innych krajach UE, takich jak 
uznawanie dyplomów uniwersyteckich i kwa-

lifikacji zawodowych, prawa pasażera i kon-
sumenta, dostęp do transgranicznej opieki 
zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego oraz 
programów typu Erasmus, które umożliwiają 
młodym ludziom studiowanie za granicą.

Akcje w trakcie Europejskiego Roku obej-
mą: wysłuchania, konferencje, kampanie edu-
kacyjne oraz kampanie poświęcone zwiększa-
niu świadomości społecznej. Ponadto, zostaną 
utworzone platformy dla władz unijnych, kra-
jowych, regionalnych i lokalnych oraz innych 
organizacji publicznych i organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego w celu wymiany do-
świadczeń i dobrych praktyk  

Działania organizowane podczas Europejskiego Roku Obywateli skupią się na obja-
śnianiu praw związanych z przemieszczaniem się i osiedlaniem w innych krajach UE,  
takich jak uznawanie dyplomów uniwersyteckich i kwalifikacji zawodowych, prawa 
pasażera i konsumenta, dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia 
społecznego oraz programów typu Erasmus, które umożliwiają młodym ludziom stu-
diowanie za granicą.

Usytuowanie budynku na działce

Krzysztof Sondel
adiunkt, Zakład Prawa, Wydział Turystyki 
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Nadejście zimy nie oznacza, iż w bu-
downictwie panuje zastój. Wtedy to 
bowiem trwają prace przygotowaw-
cze. Należy do nich przede wszystkim 
sporządzenie planu architektonicznego 
oraz wytyczenie fundamentów przy-
szłego budynku przez geodetę. 

Z uwagi na obowiązujący stan prawny 
trzeba tego szczególnie starannie do-
pilnować, aby uniknąć późniejszych 

problemów m.in. z odbiorem budynku przez 

organy nadzoru budowlanego.
Usytuowanie budynku na działce regulo-

wane jest przepisami rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Określa ono szczegółowo w rozdziale 
3 odległości ścian budynku od granicy działki 
ze względu na wymagania przeciwpożarowe. 

Zgodnie z jego postanowieniami ściana 
budynku, położonego równolegle do granicy, 
powinna być od niej oddalona o co najmniej 
3 m, jeżeli nie posiada otworów okiennych, 
natomiast 4 m w przypadku, gdy okna są 
umieszczone w ścianie granicznej budynku. 
Przy nierównoległym położeniu odległości 
te liczy się od narożnika (wykuszu, ryzalitu) 

budynku lub najbliższej odległości krawędzi 
zewnętrznej otworu okiennego. Okapy lub 
gzymsy nie mogą naruszać powyższych odle-
głości o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony, 
galerie, werandy, tarasy lub schody o więcej 
niż 1 m.

Oczywiście są wyjątki od tej zasady 
w przypadku, gdy wynika to z przyjętego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzji o warunkach zabudowy. W zabudo-
wie jednorodzinnej dopuszczono ponadto 
możliwość usytuowania ściany budynku bez 
otworów okiennych w odległości nie bliżej 
niż 1,5 m od granicy działki, budowę ściany 
przylegającej całą powierzchnią do ściany są-
siedniego budynku, pod warunkiem  że: 
•	 część	leżąca	w	pasie	3	m	będzie	miała	dłu-

Zgodnie z jego postanowieniami ściana budynku, położonego równolegle do granicy, 
powinna być od niej oddalona o co najmniej 3 m, jeżeli nie posiada otworów okiennych, 
natomiast 4 m w przypadku, gdy okna są umieszczone w ścianie granicznej budynku.
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gość i wysokość nie większe niż sąsiedni 
budynek (tzw. zabudowa szeregowa), 

•	 rozbudowa	istniejącego	budynku	w	pasie	
3 m od granicy zachowa jego dotychczaso-
wy wymiar albo jego nadbudowana ściana 
(nie więcej niż o jedną kondygnację) nie 
będzie zawierała otworów okiennych,  

•	 budynek	gospodarczy	lub	garaż	o	długości	
nie większej niż 5,5 m i wysokości do 3 m 
nie będzie posiadał otworów okiennych 
lub drzwiowych będzie położony w od-
ległości nie mniejszej 1,5 m od granicy 
działki.
Konieczne wydaje się tu podkreślenie, że 

budynek gospodarczy  lub garaż nie może 
bezpośrednio przylegać do ściany innego bu-
dynku mieszkalnego położonego na sąsied-
niej działce. 

Jeżeli nie ma możliwości zachowania od-
ległości 4 m, a konieczne jest doświetlenie 

pomieszczenia, można tego dokonać za po-
mocą materiałów przepuszczających światło 
takich jak luksfery, cegły szklane lub innym 
przeszkleniem pod warunkiem, że ich po-
wierzchnia nie przekracza 10% powierzchni 
ściany oraz spełniają one normy odporności 
ogniowej, których klasy zostały określone 
w omawianym rozporządzeniu.

Wskazane wyżej odległości nie odnoszą 
się do podziemnych części budynku, znaj-
dujących się całkowicie pod powierzchnią 
terenu.

Przepisy wynikające z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury są bezwzględnie 
obowiązujące, w związku z czym wszelkie 
ugody pomiędzy sąsiadami nie mają jakiej-
kolwiek mocy prawnej  

Przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury są bezwzględnie obo- 
wiązujące, w związku z czym wszelkie ugody pomiędzy sąsiadami nie mają jakiej- 
kolwiek mocy prawnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

ZAwiADOMiENiE
zmiany w obowiązku meldunkowym

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wpro-
wadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:
•		 zniesienie	obowiązku	zameldowania	obywateli	polskich,	obywateli	UE,	obywateli	państw	EFTA	–	stron	EOG	oraz	obywateli	Konfederacji	

Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
•		 likwidację	obowiązku	meldunkowego	wczasowiczów	i	turystów;
•		 likwidację	obowiązków	właścicieli,	dozorców,	administratorów	nieruchomości	oraz	zakładów	pracy	weryfikowania	wypełniania	obo-

wiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
•		 wprowadzenie	możliwości	dopełnienia	obowiązku	meldunkowego	przez	ustanowionego	pełnomocnika;
•		 wprowadzenie	możliwości	automatycznego	wymeldowania	przy	zameldowaniu	w	nowym	miejscu;
•		 wydłużenie	terminu	na	realizację	obowiązku	meldunkowego	z	4	do	30	dni	oraz	zniesienie	sankcji	karnych	dla	obywateli	polskich,	obywa-

teli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
•		 odstąpienie	od	konieczności	zgłaszania	przy	dopełnianiu	obowiązku	meldunkowego	informacji	o	wykształceniu,	obowiązku	wojskowym	

oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
•		 wydłużenie	okresów	wyjazdów	zagranicznych	podlegających	zgłoszeniu	w	organie	ewidencji	ludności	z	3	do	6	miesięcy.

Nowa (stara) organizacja

Dwukierunkowy ruch na ulicach Jagiellońskiej oraz Daszyńskiego został przywrócony. Ulica Piękna pozostała jednokierunkową na od-
cinku od ul. Dębowej do cmentarza.

Po sugestiach mieszkańców, protestach przedsiębiorców prowadzących działalność wzdłuż wymienionych ulic,  a także częstym braku prze-
strzegania oznaczeń przez kierowców postanowiliśmy przywrócić dawną organizację ruchu.

Testowana zmiana nie przyniosła poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w tym rejonie. Dlatego też znów możemy jeździć ulicami Jagiel-
lońską i Daszyńskiego w obu kierunkach. Możliwy jest także skręt z ulicy Kościuszki w Daszyńskiego. Z Daszyńskiego natomiast można skręcić 
w obu kierunkach w Piękną. Jadąc w lewo dojedziemy jednak tylko do cmentarza. Piękna pozostała jednokierunkową od skrzyżowania z Jagiel-
lońską do cmentarza (do skrzyżowania z ul. Poziomkową).

PrAwO
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NiEruChOMOśCi

Projekt domu – jak wybrać?

Agnieszka Wojtas
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
licencja nr 5928

Osoby, które mają w planie budowę 
domu często na długo przed rozpo-
częciem poszukiwań działki rozpo-
czynają poszukiwania projektu domu 
ich marzeń. Wybór wśród projektów 
domów katalogowych jest przeogrom-
ny, w związku z tym powstaje pytanie 
czym się kierować przy jego wyborze.

Minęły już czasy budowania do-
mów, które będą miały możli-
wość rozbudowy i będą służyć 

kolejnym pokoleniom. Obecnie budując 
dom, każdy chce zaspokoić własne potrze-
by mieszkaniowe. Doświadczenie pokazu-
je bowiem jednoznacznie, że budowanie 
dużych domów z myślą o dzieciach naj-
częściej nie jest dobrym rozwiązaniem, bo 
dzieci wybierają zwykle możliwość miesz-
kania osobno.

Z tego właśnie powodu, zanim dokonamy 
wyboru projektu naszego domu, warto zasta-
nowić się jakie są nasze potrzeby. Inny będzie 
wybór projektu dla młodej rodziny, która ma 
w planie dalszy rozwój, a inny dla osób w wie-
ku średnim, których dzieci już się usamodziel-
niły lub zaraz zamierzają to zrobić. 

Od liczby osób w rodzinie zależeć bę-
dzie przecież wielkość domu. Nie sztuką 
jest bowiem wybudować duży dom, ale 
sztuką później go ogrzać i utrzymać w nim 
porządek.

Zastanawiając się nad wyborem projek-
tu musimy także rozważyć, czy chcemy wy-
budować dom parterowy, czy z poddaszem 
mieszkalnym. Zdecydowana większość bu-
dowanych współcześnie domów to domy 
z poddaszem mieszkalnym. Zwykle w takim 
domu część parterowa pełni funkcje repre-
zentacyjno-gospodarcze, a więc mieści się 
tam salon i kuchnia oraz kotłownia i garaż, 
a na poddaszu ulokowane są sypialnie do-
mowników, łazienka i garderoba. 

Taki układ jest bardzo funkcjonalny, gdyż 
umożliwia oddzielenie strefy prywatnej, jaką 

są sypialnie, od strefy wspólnej, która służy 
do wspólnego spędzania czasu i przyjmowa-
nia gości. Nie każdy jednak lubi chodzić po 
schodach i z tego powodu niektórzy decydują 
się na zakup projektu domu parterowego.

W przypadku domu parterowego nie ma 
tak widocznego podziału stref na prywatną 
i publiczną. Nie ma natomiast schodów, co 
może być ważne zwłaszcza dla osób starszych 
lub mających problemy z poruszaniem się. 
Warto jednakże pamiętać, że dom partero-
wy wymaga nieco większej działki niż dom 
z poddaszem, gdyż cała powierzchnia miesz-
kalna musi się zmieścić na jednym poziomie.

Ważnym kryterium, które powinniśmy 
również brać pod uwagę przy wyborze pro-
jektu jest posiadanie garażu. Możemy zdecy-
dować, że chcemy mieć dom z garażem lub 
też, że garaż powstanie jako osobny budynek. 
Jeśli zdecydujemy się na garaż w domu, war-
to przemyśleć czy ma to być garaż jedno czy 
dwustanowiskowy. 

Jeśli już podejmiemy decyzję czy chcemy 
mieć dom parterowy czy z poddaszem, z ga-
rażem czy bez oraz określimy jaką wielkość 
i ile pomieszczeń powinien posiadać, może-
my zabrać się za wertowanie projektów kata-
logowych. 

Zwykle pierwsze oglądanie pozwala na 
wyselekcjonowanie przynajmniej kilku pro-
jektów, które spełniają nasze podstawowe 
wymagania. Później zaczyna się już bardziej 
szczegółowe analizowanie układu i wielkości 
pomieszczeń. 

Nie można jednak wybrać ostatecznie 

projektu domu, jeśli nie mamy jeszcze ku-
pionej działki budowlanej. Bardzo istotne 
jest bowiem dopasowanie domu i układu po-
mieszczeń do układu stron świata na działce. 
Może to w znaczny sposób wpłynąć na ener-
gooszczędność naszego domu. 

Nie bez znaczenia są także wymiary 
działki, które definiują nam maksymalne wy-
miary domu, który będziemy mogli na niej 
postawić. Może się ponadto zdarzyć, że dział-
ka ma jakiś specyficzny kształt lub ukształ-
towanie, a więc np. jest spadzista. Wówczas 
dobrze by było, żeby projekt wykorzystywał 
te uwarunkowania. 

Co jednak zrobić, gdy nasza działka jest 
tak specyficzna lub nasze wymagania są ta-
kie, że żaden projekt katalogowy ich nie speł-
nia? Można pokusić się o dokonanie zmian 
w projekcie katalogowym. Zakres możliwych 
zmian jest zawsze szczegółowo opisany przy 
danym projekcie. 

Warto jednak zastanowić się czy nie lepiej 
zamiast dokonywać tak wielu zmian w pro-
jekcie, nie pokusić się jednak o wykonanie 
projektu indywidualnego. Wiele osób obawia 
się, że są to ogromne koszty, ale nie zawsze 
tak jest. Trzeba dobrze poszukać i z pewno-
ścią uda się znaleźć architekta, który za roz-
sądną kwotę zaprojektuje dom na miarę na-
szych potrzeb. 

Może się przy tym okazać, że koszt pro-
jektu będzie porównywalny z kosztem zmian, 
które chcielibyśmy wprowadzić do projektu 
katalogowego w celu przystosowania go do 
naszych potrzeb  

Zanim dokonamy wyboru projektu naszego domu, warto zastanowić się jakie są nasze 
potrzeby. Inny będzie wybór projektu dla młodej rodziny, która ma w planie dalszy roz-
wój, a inny dla osób w wieku średnim, których dzieci już się usamodzielniły lub zaraz 
zamierzają to zrobić.

Zastanawiając się nad wyborem projektu musimy rozważyć, czy chcemy wybudować 
dom parterowy, czy z poddaszem mieszkalnym. Zdecydowana większość budowanych 
współcześnie domów to domy z poddaszem mieszkalnym.

Bardzo istotne jest dopasowanie domu i układu pomieszczeń do układu stron świata 
na działce. Może to w znaczny sposób wpłynąć na energooszczędność naszego domu.
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Bezpieczeństwo w ferie

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Już za kilka dni na terenie naszego wo-
jewództwa rozpoczną się ferie zimowe 
dla dzieci  i młodzieży, w trakcie któ-
rych wiele z nich wyjedzie na wypoczy-
nek poza dom. 

Gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko, 
rodzice powinni zwrócić szczególną 
uwagę, czy organizator wypoczynku 

posiada zezwolenie na organizowanie zimo-
wiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia 
opiekę medyczną, czy opiekunowie na zimo-
wisku posiadają przygotowanie zawodowe do 
tej pracy, oraz, czy w czasie przejazdu dzieci 
będą miały zapewnioną opiekę, a firma prze-
wozowa posiada zezwolenie na wykonywanie 
krajowego przewozu osób. 

Aby zapewnić bezpieczny dojazd do 
miejsc wypoczynku i powrót do domów, or-
ganizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci 
mogą na kilka dni przed wyjazdem powia-
domić najbliższą jednostkę Policji o terminie 
i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci skon-
trolują zarówno stan techniczny pojazdu, jak 
i w uzasadnionych przypadkach dokonają 
sprawdzenia stanu trzeźwości kierujących. 

Natomiast kiedy sami wybieramy się na 
zimowy wypoczynek powinniśmy szcze-
gólnie zadbać o bezpieczeństwo w podróży. 
Poruszając się własnym środkiem transportu 
pamiętajmy o sprawdzeniu  stanu technicz-
nego pojazdu i usunięciu nawet najdrobniej-
szych usterek. Rozpoczynając jazdę należy 
być trzeźwym i wypoczętym. Na postój wy-
bierajmy miejsca zaludnione i dobrze oświe-
tlone. Wysiadając z samochodu zabierzmy 
wszystkie wartościowe przedmioty, drogą 
odzież i dokumenty, zamknijmy auto, uru-
chamiając urządzenia alarmowe. 

Korzystając z pociągów czy autobusów 
dalekobieżnych unikajmy sztucznego tłoku 
i pilnujmy bagażu, szczególnie przy wsiada-
niu i wysiadaniu. Pamiętajmy, aby nie rozma-
wiać z przygodnie poznanymi ludźmi i nie 
przyjmować poczęstunków od współpasaże-
rów. W pociągu opuszczając przedział zawsze 

zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty. 
Przed wyjazdem należy również odpo-

wiednio zabezpieczyć mieszkanie. Najlepiej 
poprosić o opiekę zaufanego sąsiada, znajo-
mego lub członka rodziny, aby zabierał ulotki 
reklamowe spod drzwi i zapalił wieczorem 
światło przynajmniej w jednym pomieszcze-
niu domu. 

Jeżeli dom, czy mieszkanie, wyposażone 
jest w instalację alarmową należy pamiętać 
o jej włączeniu. Cenne przedmioty lub gotów-
kę należy zdeponować w sejfie bankowym lub 
oddać na przechowanie zaufanej osobie.

Bardzo często mamy do czynienia z sytu-
acją, gdy dzieci spędzają zimowy wypoczy-
nek w miejscu zamieszkania i pozostają przez 
kilka lub kilkanaście godzin bez opieki pra-
cujących rodziców. Należy przypomnieć 
dzieciom, aby nie wpuszczały obcych ludzi 
do domu.  Na placach zabaw, w parkach, czy 
skwerach dzieci powinny bawić się w grupie 
– najlepiej pod okiem dorosłej osoby. Należy 
„uczulić” dziecko, że nie wolno mu rozma-
wiać z obcymi, ani oddalać się w ich towa-
rzystwie.  

Dzieci uwielbiają zabawy na lodowi-
skach, zamarzniętych rzekach, stawach czy 
wyrobiskach, których na terenie naszej gmi-
ny nie brakuje. Szczególnie w okresie ferii zi-
mowych zwracajmy uwagę na przestrzeganie 
podstawowych zasad, aby ten czas zabawy 
był przyjemny  i bezpieczny. 

Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom 
zabawy na nadzorowanych lodowiskach i śli-
zgawkach. Będziemy wtedy pewni, że nasze 
pociechy mają zapewnioną fachową opiekę 
osób dorosłych. Należy przestrzec dzieci, 

aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na 
zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. 
Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem 
jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą 
śniegu nie widać przerębli. 

Na lód powinny wchodzić co najmniej 
dwie osoby – mogą one przebywać w pew-
nej odległości od siebie, ale zawsze w zasię-
gu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno 
wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie 
ma (dotyczy to także wędkarzy). Bawiąc się 
na lodzie nie należy trzymać rąk w kiesze-
niach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej 
można się wydostać na powierzchnię. Jeśli 
usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj-
my się, ale natychmiast zawróćmy w kierun-
ku brzegu.

Szczególnie niebezpieczne są miejsca 
w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, 
ujęć wody, mostów, pomostów i przy brze-
gach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód 
jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacie-
nionych, gdzie przez pokrywę lodową widać 
płynącą wodę.

W przypadku załamania lodu starajmy 
się zachować spokój i próbujmy wzywać po-
mocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, 
rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na 
lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu 
leżąc cały czas na lodzie. Kiedy zauważymy 
osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, 
ponieważ pod nami również może załamać 
się lód. 

Nie wolno też podchodzić do przerębla 
w postawie wyprostowanej, ponieważ zwięk-
szamy w ten sposób punktowy nacisk na 
lód, który może załamać się pod ratującym. 

Aby zapewnić bezpieczny dojazd do miejsc wypoczynku i powrót do domów, organi-
zator wyjazdu lub opiekunowie dzieci mogą na kilka dni przed wyjazdem powiadomić 
najbliższą jednostkę Policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci skontrolują 
zarówno stan techniczny pojazdu, jak i w uzasadnionych przypadkach dokonają spraw-
dzenia stanu trzeźwości kierujących.

Podstawowe zasady

Przypomnijmy dzieciom o poniższych zasadach:
•		 nie	zjeżdżajmy	na	sankach	w	pobliżu	drogi	oraz	zbiorników	wodnych;	
•		 w	czasie	zjeżdżania	zachowujmy	bezpieczną	odległość	między	sankami;	
•		 nie	doczepiajmy	sanek	np.	do	samochodu	czy	ciągnika	rolniczego;
•		 na	łyżwach	jeździmy	tylko	w	wyznaczonych	miejscach,	nie	ślizgajmy	się	po	lodzie	na	

rzece lub stawie.
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Najlepiej próbować podczołgać się do toną-
cego. Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik 
lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się 
na odległość rzutu i starajmy się podać po-
szkodowanemu drugi koniec. Jeżeli sami 
nie mamy możliwości udzielić poszkodowa-
nemu pomocy, natychmiast poinformujmy 
o wypadku najbliższą jednostkę policji lub 
straży pożarnej.

Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej 
z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płasz-
czem, kurtką) i jak najszybciej przetranspor-
tować do zamkniętego, ciepłego pomiesz-
czenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. 

Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego 
polewać ciepłą wodą, ponieważ może to 
spowodować u niej szok termiczny. W mia-
rę możliwości należy podać poszkodowane-
mu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do 

picia. Osobę poszkodowaną powinien także 
obejrzeć lekarz.

Aby  zimowy wypoczynek był dla wszyst-
kich spokojny i bezpieczny myślę, że warto 
skorzystać z powyższych porad  

Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma  
(dotyczy to także wędkarzy). Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach  
– w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię. Jeśli  
usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kie-
runku brzegu.

No promil, no problem

Joanna Musiał

16 listopada dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Kazimierza Wielkiego 
i młodzież z Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II przeszły uli-
cami centrum Niepołomic w proteście 
przeciw kierowcom prowadzącym 

pojazdy pod wpływem alkoholu. Marsz 
zorganizowano w ramach Kampanii 
„No problem, No promil”.

„Śmierć jedzie na podwójnym gazie”, „Pi-
łeś? Nie jedź!” – to niektóre napisy na trans-
parentach oraz hasła, jakie głosili uczestnicy 
marszu. Pochód zabezpieczyli funkcjonariu-
sze Policji oraz Straży Miejskiej w Niepoło-
micach.

Gmina Niepołomice kolejny już raz 
wzięła udział w Kampanii „No Promil, No 
Problem”. Marsz na rzecz trzeźwości był jej 
punktem kulminacyjnym. Oprócz tego od-

były się też warsztaty profilaktyczne dla mło-
dzieży.

Głównym celem kampanii jest zmiana 
społecznego nastawienia wobec nietrzeź-
wych kierowców. Akcja ma zwiększyć wiedzę 
mieszkańców na temat skutków prowadzenia 
po spożyciu alkoholu, a także nauczyć lepszej 
oceny swojego stanu nietrzeźwości (wielu 
osobom się wydaje, że jedno piwo to nie pro-
blem). 

Ponadto protest ma uczulić ludzi, by re-
agowali wiedząc, że ktoś chce prowadzić sa-
mochód po spożyciu alkoholu. 

Honorowy patronat nad kampanią objął 
burmistrz Roman Ptak  

BEZPiECZEńsTwO
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Niepołomicka „Trójka” 
najlepsza

Irena Karcz
dyrektor, SP nr 3 w Niepołomicach-Podgrabiu

SP nr 3 im. Włodzimierza Puchal-
skiego w Niepołomicach-Podgrabiu 
zwyciężyła w małopolskim konkursie 
„Odblaskowa Szkoła 2012”. 

Do konkursu zgłosiło się 278 szkół, 
wśród których Trójka okazała się 
bezkonkurencyjna. Na sukces zło-

żyła się wspólna praca uczniów, nauczycieli 
i rodziców zaangażowanych w dwumie-
sięczną akcję, swoim zasięgiem obejmują-
cą nie tylko szkołę, ale i środowisko, które 
akceptuje i włącza się w działania szkoły 
mające na celu bezpieczeństwo dzieci na 
drogach. To już trzeci sukces szkoły z Pod-
grabia w tym konkursie (2010 – I miejsce, 
2011 – III miejsce). 

6 grudnia uczniowie wraz z dyrektor 
szkoły oraz koordynatorem konkursu Beatą 
Walczyk odebrali nagrodę w wysokości 12 
000 złotych. Dzięki niej placówka wzbogaci 
się o nowe pomoce dydaktyczne dla uczniów, 
by wszechstronnie mogli rozwijać swoją wie-
dzę i uzdolnienia w bezpiecznej szkole. Pla-
cówka otrzymała również dyplom dla najlep-
szej szkoły w powiecie wielickim.

Zwycięstwo to powód do ogromnej rado-
ści, ale też czas na chwilę refleksji na temat 
tego, co udało się osiągnąć w czasie trzeciej 
już edycji konkursu. 

W tym roku podjęliśmy po raz kolejny 
wiele działań mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa dzieci na drodze, a także eduka-
cję dorosłych przez uczniów. Na bieżąco na-
sze działania były prezentowane w lokalnych 
mediach, co przypominało użytkownikom 
dróg o szczególnym uwzględnianiu najmłod-
szych poruszających się po drogach. 

Zwieńczeniem akcji był przeprowadzo-
ny pod koniec października „lotny” patrol. 
Uczniowie wraz z policją z niepołomickiego 
komisariatu udali się radiowozem w kilka 
newralgicznych miejsc na drogach Niepo-

łomic. Kontrole rozpoczęliśmy przy szkole, 
gdzie ograniczenie prędkości jest niezbędne 
ze względu na wzmożony ruch dzieci. Póź-
niej prosty odcinek drogi Wieliczka – Niepo-
łomice w Boryczowie, gdzie kierowcy często 
rozpędzają swe samochody do zbyt dużej 
prędkości, a także ulica Bocheńska i parko-
wanie aut utrudniające poruszanie się zarów-
no pieszych, jak i samochodów. 

Uczniowie, pod czujnym okiem poli-
cjantów, informowali kierowców o popeł-
nionych przez nich wykroczeniach. Rozda-
wali ulotki informujące o bezpieczeństwie 
na drogach i ostrożnej jeździe. Karali tych, 
którzy nie przestrzegają przepisów ruchu 
drogowego. Na szczęście dla kierowców były 
to plasterki kwaśnej cytryny, które trzeba 
było zjeść od razu. 

Nagrodą za bezpieczną i zgodną z przepi-
sami jazdę były lizaki. Uczniowie wnikliwie 
przyglądali się wszystkim podróżującym, nie 
tylko samemu kierowcy, zwracając uwagę, 
czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzie-
ci przewożone są w odpowiednich dla nich 

fotelikach. Zawstydzenie niektórych „wino-
wajców” upomnianych przez uczniów „Trój-
ki” pozwala mieć nadzieję, że na drugi raz 
uważnie przyjrzą się stanowi technicznemu 
swojego pojazdu, zapną pasy, a przy ograni-
czeniu prędkości i w pobliżu szkół zdejmą 
nogę z gazu. 

To chyba najważniejszy wymiar prowa-
dzonej od trzech lat przez małopolską po-
licję akcji. Dlatego działania w naszej szko-
le nie kończą się wraz ze zwycięstwem, ale 
są kontynuowane przez cały rok. To dalsza 
edukacja dotycząca przepisów ruchu drogo-
wego, udział w konkursach BRD i pierwszej 
pomocy przedmedycznej, obowiązek no-
szenia kamizelek oraz odblasków i edukacja 
w tej dziedzinie dorosłych, propagowanie 
przeprowadzania cyklicznej kontroli spraw-
ności rowerów, zdobywanie karty rowero-
wej przez uczniów klas czwartych. Tylko 
stałe działania przynoszą i będą przynosiły 
wymierne efekty – bezpieczeństwo naszych 
najmłodszych  

Uczniowie, pod czujnym okiem policjantów, informowali kierowców o popełnionych 
przez nich wykroczeniach. Rozdawali ulotki informujące o bezpieczeństwie na drogach 
i ostrożnej jeździe. Karali tych, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. 
Na szczęście dla kierowców były to plasterki kwaśnej cytryny, które trzeba było zjeść 
od razu.

BEZPiECZEńsTwO
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Znów wśród zwycięzców

Izabela Korbut
polonistka, ZSzOI w Zabierzowie 
Bocheńskim

Zajęliśmy III miejsce w III 
Edycji Małopolskiego Kon-
kursu „Odblaskowa Szkoła”. 
Nagroda ta, jak i ubiegło-
roczna (II miejsce), zostanie 
wykorzystana do wzboga-
cenia bazy dydaktycznej 
szkoły.

To wielkie wyróżnienie 
zarówno dla całej spo-
łeczności szkolnej, jak 

i społeczności lokalnej. To dodat-
kowa zachęta do działań na rzecz 
ograniczania zagrożenia w ruchu 
drogowym, poszukiwania  atrak-
cyjnych sposobów promowania 
i rozwijania bezpieczeństwa. 

Przypomnijmy, że we wrze-
śniu ubiegłego roku, z inicjatywy 
dyrekcji Zespołu Szkół  z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Zabierzo-
wie Bocheńskim Lucyny Bednar-
czyk i Moniki Bielarczyk Szkoła 
Podstawowa im. S. Żeromskiego  
przystąpiła do konkursu mało-
polskiego „Odblaskowa Szkoła” 
promującego bezpieczeństwo 
uczniów na drodze.

Koordynator akcji, Bożena 
Machowska  wraz z nauczyciela-
mi i pedagogiem szkolnym  za-
dbali o różnorodne, atrakcyjne 
formy promocji bezpieczeństwa 
podczas poruszania się po dro-
dze. Były to m.in.: liczne kon-
kursy, gazetki i ulotki,  spotkania 
z gośćmi.  

Impreza środowiskowa zin-
tegrowała działania we wspól-
nym celu  m.in. Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Zabierzowa 
Bocheńskiego, Domu Kultury 
i Komisariatu Policji w Niepo-
łomicach. Uczniowie mogli nie 

tylko sprawdzić, ale i rozwi-
nąć swoją wiedzę i umiejętno-

ści związane z poruszaniem się 
po drodze. Należy podkreślić  

duże zaangażowanie  rodziców 
uczniów naszej szkoły    
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Bielenie drzew

Małgorzata Wrońska  
Dział Utrzymania Zieleni, Ośro-
dek Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Niepołomicach

Styczeń to odpowiedni  
czas na wykonanie bardzo  
ważnego w ogrodzie zabiegu,  
jakim jest bielenie drzew. 
Zabieg ten jest wykonywany 
w celu zapobiegania mrozo-
wym uszkodzeniom roślin, 
które objawiają się pęka-
niem kory. 

Przyczyną pękania jest silne 
nagrzanie się pnia w ciągu 
słonecznego dnia, a następ-

nie dużym schłodzeniem w nocy. 
Tak gwałtowne zmiany tempe-
ratury powodują naprzemienne 
rozszerzanie i kurczenie się tkanek 
kory a w rezultacie tworzenie się 
podłużnych pęknięć. Rozgrzana 
kora powoduje rozhartowanie 
tkanek, które wybudzają się ze 
stanu uśpienia, zmieniają się sto-
sunki wodne w komórkach i prze-
strzeniach międzykomórkowych, 
a przez to stają się podatne na 
przemarzanie. 

Najbardziej wrażliwe miej-
sca w roślinie na rozhartowanie 
to te, które są uśpione najkrócej, 
czyli położone najniżej, a więc 
podstawa pnia, sam pień oraz 
nasady konarów i ich rozwidle-
nia. Położone wyżej gałęzie są 
zwykle odporne na przemar- 
zanie. 

Aby zapobiec takim sytu-
acjom zalecany jest zabieg bie-
lenia drzew. Wykonujemy go na 
początku zimy, przełom grud-
nia i stycznia – to jest najlepsza 
pora. Bielenie powoduje, że pień 
w ciągu dnia słabiej się nagrze-
wa, biały kolor odbija bowiem 
promienie słoneczne. Mniej 

groźne będą zatem duże spadki 
temperatury nocą. 

Zabieg bielenia wykonuje-
my metodą malowania pędzlem 
lub natryskiem. Najczęściej jako 
farbę stosuje się wodną zawiesi-
nę wapna, gdyż jest to najtańszy 
materiał. Najlepsze jest wapno 
palone lub świeżo gaszone. Mie-
sza się go z wodą w proporcji 
1:5 i dla lepszej przyczepności 
można dodać glinę lub trochę 
mąki lub kleju. Zabezpieczy to 
również emulsję przed szybkim 
spłukaniem. Przy malowaniu 
pędzlem należy zrobić emulsję 
gęstszą, by nie spływała. 

Pień drzewa od strony połu-
dniowej warto pomalować gru-
biej. Kiedy w czasie zimy będą 
intensywne i długie opady desz-
czu warto bielenie drzew po-
wtórzyć, gdyż wapno może zo-
stać wypłukane. W przypadku 
młodych drzew można zabez-
pieczając przed nadmiernym 
nagrzewaniem owijać pnie tek-
turą falistą lub grubym, jasnym 
papierem, ale nigdy folią. 

Jeszcze raz zwrócę uwagę na 
termin wykonania zabiegu czy-
li przełom grudnia i stycznia. 
Jest to najważniejsze w tym za-
biegu. Osobiście bardzo często 
spotykam się z bieleniem drzew 
w okresie wiosennym (przełom 
marca i kwietnia) i chyba jest tyl-
ko związany z estetyką. 

Zabieg bielenia drzew jest 
bardzo potrzebny i niewątpliwie 
wpływa na stan naszych roślin 
w ogrodzie. Pozbawiona takiej 
ochrony kora drzew będzie wio-
sną w przemarzniętych miej-
scach odstawać od pnia, zasy-
chać, łuszczyć się a nawet pękać. 
Powstałe rany zgorzelinowe nie 
tylko będą szpecić, ale będą też 

dobrą drogą dla chorobotwór-
czych grzybów  i bakterii.

W styczniu należy więcej 
uwagi poświęcić także rośli-
nom zimozielonym. Intensywne 
promienie słoneczne mogą do-
prowadzić do tzw. suszy fizjolo-
gicznej. Pomoże im cieniowanie, 
czyli osłonięcie roślin włókniną 
oraz podlewanie w okresie od-
wilży. Ważne jest też strzepy-
wanie nadmiaru śniegu z roślin 
zimozielonych, by nie doprowa-
dzić do ich rozłamań.

Równie ważnym zabiegiem 
w ogrodzie zimą jest osłona 
roślin przed szkodliwym dzia-
łaniem utrzymania zimowe-
go dróg w gminie. Dotyczy to 
głównie zieleni miejskiej, ale 
też i roślin w ogrodach, które 
znajdują się w sąsiedztwie ru-
chliwych dróg. Co roku wzrasta 
standard utrzymania zimowego 
dróg. Obecnie wysypuje się na 
nie tony soli, aby na całej dłu-
gości były czarne. 

Sól rozpuszcza śnieg i lód  
i w postaci roztworu przedo-
staje się do gleby lub zostaje 
rozbryzgana przez auta. Prze-
jeżdżające z dużą szybkością sa-
mochody wzbijają w powietrze 
miliony kropel zasolonej wody. 
Toksyczny aerozol opada na ro-
śliny i powoduje ich uszkodze-
nia i ostatecznie zamieranie. 

Aby ochronić rośliny przed 
szkodliwym działaniem soli, 
rozciąga się nad nimi, tworząc 
parawan, matę słomiano-folio-
wą. Ma ona zabezpieczyć ro-
śliny przed opryskiem solanką 
z drogi oraz przed szkodliwym 
aerozolem. Małe drzewa moż-
na owinąć też włókniną. Jest  
to kosztowny zabieg, ale sku-
teczny. 

Sól drogowa jest bardzo 
szkodliwa dla roślin. Jeśli dosta-
nie się do gleby, jej duże stęże-
nie uniemożliwi korzeniom po-
bierania wody, w konsekwencji 
spowoduje uschnięcie rośliny. 
Szkodliwe działanie soli wpły-
wa również na stan nawierzchni 
drogi, chodników, latarni itp. 
Sól działa też szkodliwie na sa-
mochody powodując korozję 
podwozia, niszczy buty.  Same 
straty.

Ostatnio na rynku pojawiły 
się nowe materiały do stosowa-
nia przy zimowym utrzymaniu 
dróg i chodników, które  są bar-
dziej łagodne dla środowiska 
i nawet ich działanie jest dużo 
lepsze, lecz niestety mają jedną 
zasadniczą wadę – są bardzo 
drogie. Jednym z nich jest chlo-
rek wapnia. Na pewno nie szko-
dzi roślinom i równie dobrze 
działa na lód nawet w tempera-
turach -30 0C, kiedy sól drogo-
wa już w temperaturze -7 0C nie 
zadziała. 

Drugim wartym polecenia 
preparatem jest chlorek ma-
gnezu. On również nie szko-
dzi środowisku i działa nawet 
w temperaturze -50 0C. Być 
może przed tymi preparatami 
przyszłość, na razie jednak mu-
simy znosić uciążliwości zimy 
chociaż to bardzo ładna i po-
trzebna pora roku. 

Przez działalność i wyma-
gania człowieka stały się dużym 
zagrożeniem dla środowiska. 
Zatem jeśli możemy, pomóżmy 
przetrwać ten ciężki czas rośli-
nom i zwierzętom. Być może 
nasze działania przedłużą życie 
drzew, które obecnie w mia-
stach dożywają tylko do 20 lat. 

Zabieg bielenia wykonujemy metodą malowania pędzlem lub natryskiem. Najczęściej jako farbę 
stosuje się wodną zawiesinę wapna. Najlepsze jest wapno palone lub świeżo gaszone. Miesza się 
go z wodą w proporcji 1:5 i dla lepszej przyczepności można dodać glinę lub trochę mąki lub kleju. 
Zabezpieczy to również emulsję przed szybkim spłukaniem.
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Wady kończyn dolnych

dr Aleksander Bator
nauczyciel akademicki fizjoterapii; Gabinety 
Lekarskie „KOBAMED” w Niepołomicach

Przyczynami wad kończyn dolnych 
mogą być wady wrodzone lub naby-
te. Zniekształcenia kończyn dolnych 
pogarszają w znacznym stopniu 
statykę ciała i zmieniają postawę. 

Są one wadami wrodzonymi lub po-
wstają w wyniku asymetrii w budowie 
ciała, przeciążeń pracą statyczną albo 

na skutek innych przyczyn. Zatem ogólnie 
przyczynami wad kończyn dolnych mogą 
być: ogólne i miejscowe wady mięśni, zabu-
rzenia krążenia, nadwaga, przeciążenia stóp 
spowodowane  długotrwałą pracą w pozycji 
stojącej lub długimi marszami, długotrwałe 
unieruchomienie kończyn dolnych. 

Główne przyczyny nieprawidłowego 
rozwoju stóp to obniżone napięcie mięśni, 
brak odpowiedniej ilości ruchu, siedzący lub 
stojący tryb życia, przyzwyczajenie do przyj-
mowania nieprawidłowych pozycji, niepra-
widłowe ustawienie stóp. Zwiększone obcią-
żenie stóp może być również powodowane 
nadwagą i noszeniem niewłaściwego obuwia. 

Wady kolan najczęściej nie są wrodzone. 
Pojawiają się dopiero po pewnym czasie od 
rozpoczęcia chodzenia i są wynikiem prze-
ciążenia szybko rosnących kości przy słabym 
układzie mięśniowo-więzadłowym. Najczęst-
szą przyczyną kolan szpotawych jest krzywica 
oraz nadwaga ciała, przy słabym jeszcze ukła-
dzie mięśniowym, więzadłowym i kostnym.

W obrębie kończyn dolnych i stóp spoty-
kamy najczęściej:  
•	 wrodzone	zwichnięcia	stawu	biodrowego,
•	 asymetrię	długości	kończyn	dolnych,	
•	 wady	 stóp:	 stopa	 wydrążona,	 końsko-	

szpotawa, piętowa, szpotawa, końska, pła-
ska i płasko- koślawa.

Zwichnięcie stawu biodrowego 
W schorzeniu tym jedna lub obie gło-

wy kości udowej znajdują się częściowo lub 
całkowicie poza panewką stawu biodrowe-
go. Przyczyną tego jest najczęściej niedosta-
teczne wykształcenie się panewki stawowej 

w okresie życia płodowego, w wyniku czego 
głowa i szyjka kości udowej ulega większemu 
lub mniejszemu odkształceniu. 

Zwichnięcie biodra zazwyczaj jest trudne 
do zauważenia, dopóki dziecko nie zacznie 
chodzić. Jednakże na jego obecność może 
wskazywać: różnica poziomu fałdów poślad-
kowych, fałdowanie skóry na wewnętrznej 
powierzchni ud, poszerzenie i spłaszczenie 
pośladka czy skośne ustawienie szpary sro-
mowej u dziewczynek.

W przypadkach zwichnięcia jednostron-
nego występuje bardzo znaczne chromanie – 
dziecko pochyla miednice na stronę zdrową za 
każdym razem, kiedy obciąża kończynę chorą.

Oto cztery główne objawy kliniczne, mo-
gące wskazywać na zwichnięcie biodra:
•	 ograniczenie	odwiedzenia	nóżki	po	 stro-

nie zwichnięcia,
•	 nierówność	kolan,
•	 nierówność	 fałdów	po	wewnętrznej	 stro-

nie ud,
•	 objaw	 tzw.	 przeskakiwania	 głowy	 kości	

udowej, w czasie odwodzenia ud zgiętych 
w stawach biodrowych wyczuwa się prze-
skakiwanie głowy kości udowej przez kra-
wędź panewki stawowej.

Kolana szpotawe
O szpotawości kolan mówimy wówczas, 

gdy między kolanami dziecka stojącego ze 
złączonymi kostkami wewnętrznymi pozo-
staje szeroki odstęp powyżej 4-5 cm.  Jest to 
zaburzenie wzrostu we wczesnym dzieciń-
stwie i zazwyczaj ustępuje samoistnie. U osób 
dorosłych jest wynikiem zmian zwyrodnie-
niowych z towarzyszącym zwężeniem prze-
działu przyśrodkowego stawu. 

Szpotawość kolana (uda, podudzia) wią-
że się z kompensacyjnym koślawym ustawie-
niem stopy. Chód najczęściej jest kołyszący 
w następstwie przenoszenia środka ciężkości 

na przesuniętą ku bokowi oś kończyny.

Kolana koślawe
W tej wadzie oś podudzia tworzy z osią 

uda kąt otwarty na zewnątrz, tzn. odcinek 
obwodowy, jakim jest podudzie, znajduje 
się w odwiedzeniu. Przy nasilonej koślawo-
ści kolan chód jest kołyszący (naprzemienne 
przenoszenie środka ciężkości nad stopy) 
i jednocześnie lekko kołyszący (dla uniknię-
cia uderzeń kolana o kolano). Stopa ustawia 
się szpotawo w stosunku do podudzia, jed-
nocześnie w czasie fazy podporu nasila się 
koślawość kolana.

I. Koślawe
II. Szpotawe

stopa wydrążona
To zniekształcenie, które polega na pogłę-

bieniu wydrążenia stopy w odcinku między 
guzem piętowym, a głowami kości śródstopia 
i równoczesnym skróceniu tego odcinka. 

Wada charakteryzuje się tzw. wysokim 
podbiciem. Nadmiernemu wysklepieniu sto-
py towarzyszy „szponowate” ustawienie pal-
ców i skrócenie rozcięgna podeszwowego.

stopa płaska 
Stopa posiada niski lub obniżający się łuk 

podłużny, który jest wynikiem niewydolno-
ści układu mięśniowo-wiązadłowego. Prze-

Przyczynami wad kończyn dolnych mogą być: ogólne i miejscowe wady mięśni, zabu- 
rzenia krążenia, nadwaga, przeciążenia stóp spowodowane  długotrwałą pracą w po-
zycji stojącej lub długimi marszami, długotrwałe unieruchomienie kończyn dolnych.

Zaawansowane płaskostopie jest związane z reguły z obniżeniem łuku na wysokości 
stawu skokowo-łódkowatego. W stanie zdrowia pięta oglądana z tyłu powinna ustawić 
się w przedłużeniu goleni. W płaskostopiu pięta ulega odwiedzeniu, czyli koślawemu, 
zaś cała stopa nawróceniu.
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ciążenie stopy spotęgowane niewydolnością 
jej układu doprowadza do zniekształceń, 
bolesności oraz zaburzenia funkcji. Płasko-
stopie jest jednym z bardziej powszechnych 
dolegliwości stóp. 

W młodszym wieku szkolnym nie musi 
dostarczać bodźców bólowych, jednak zanie-
dbanie i brak korektywy może nieść odległe, 
negatywne skutki. Płaskostopie może być wro-
dzone jak i nabyte, gdzie to drugie poprzedzone 
jest  stanem tzw. płaskostopia czynnościowego. 

Przez płaskostopie czynnościowe rozu-
miemy proces stopniowego obniżania się po-
dłużnego sklepienia stopy na skutek jej nie-

wydolności statyczno-dynamicznej. 
Zaawansowane płaskostopie jest związa-

ne z reguły z obniżeniem łuku na wysokości 
stawu skokowo-łódkowatego. W stanie zdro-

wia pięta oglądana z tyłu powinna ustawić się 
w przedłużeniu goleni. W płaskostopiu pięta 
ulega odwiedzeniu, czyli koślawemu, zaś cała 
stopa nawróceniu  

a) stopa płaska
b) stopa płasko-koślawa

c) stopa szpotawa
d) stopa wydrążona

e) stopa końska
f) stopa piętowa  

z domu”. Trwała jeszcze 
tzw. wojna północna, w której 
walczyły między sobą głównie 
Szwecja i Rosja, ale terenem tej 
walki były ziemie polskie, gdzie 
obie walczące strony miały swoje 
stronnictwa (przez pewien czas 
było w Polsce nawet dwóch kon-
kurencyjnych królów, August 
III Sas i Stanisław Leszczyński) 
i gdzie dokonały spustoszeń 
wprost niewyobrażalnych. 

Jako skutek dewastacji i gło-
du przyszła oczywiście epidemia 
dżumy, która spustoszyła kraj 

w roku 1705 i 1706. Jest wiado-
mość, że siostry staniąteckie, 
zgodnie z ówczesną praktyką, 
rozjechały się na czas zarazy ma-
łymi grupkami do krewnych i że 
jedna z nich, Regina Ziółkowska, 
zmarła podczas tego rozprosze-
nia, ale nie na zarazę. Zgroma-
dzenie miało wtedy wyjątkowe 
szczęście; w wielu innych klasz-
torach zmarło po kilka lub nawet 
kilkanaście osób! 

W roku 1712, kiedy zacho-
wana księga się zaczyna, siostry 
są już z powrotem u siebie i na-
wet szkoła jest już znowu czyn-
na; wojna jednak trwa nadal, 

a przynajmniej obecność obcych 
wojsk, które na równi z własnymi 
wymuszają tak oficjalne, wysokie 
kontrybucje, jak i drobne prywat-
ne „kontentacje”. W rozchodzie 
częsty jest zapis, że tyle a tyle 
dano „Sasom” albo „deputatom” 
czyli wysłannikom polskich cho-
rągwi stojących w pobliżu. 

Niemniej, drogi są już 
w miarę spokojne, skoro częste 

są notatki takie jak „pisarzowi na 
drogę”, „woźnemu od relacji i na 
drogę”, a także opłaty za przewóz 
na promie podkrakowskim i na 
promie przy Grabiu. Czasami, 
zwłaszcza w wypadku dalszej 
podróży, zapisano, dokąd była: 
„Sosnowskiemu na drogę do 
pana marszałka pod Warszawę, 
Kuklichowi do Kielc, do Warsza-
wy od dekretu do nuncjatury…”. 
Sądy już najwyraźniej także dzia-
łają, skoro ciągną się procesy. 

Zwykle jednak tylko kwota 
pozwala się zorientować, czy cel 
podróży był daleki czy bliski: 
jadącemu do Warszawy dawało 

się na drogę 40 lub 50 złotych, 
jadącemu do Krakowa wystar-
czało 6. Do Krakowa zresztą 
zdarzało się jechać i siostrom. 
Panna szafarka jeździła czasem 
do włości, zwłaszcza tych za Wi-
słą położonych; ksieni także jeź-
dziła w sprawach klasztornych, 
o czym nic by nie było wiado-
mo, gdyby właśnie nie te notatki 
w rachunkach: „Dobrodziejce 

pannie ksieni, kiedy do Krakowa 
jeździła…”.

Przypomnijmy przy tej oka-
zji, że w owych czasach bank-
notów nie znano, pieniądz był 
zawsze monetą metalową, „bitą”; 
ale na domiar złego ów „złoty 
polski”, zwany także florenem, 
w którym wszystko wyceniano 
i liczono, właśnie monetą nie 
był, a tylko abstrakcją, jednostką 
obrachunkową. Równał się war-
tością trzydziestu srebrnym gro-
szom i tyle też należało wyliczyć, 
żeby jeden złoty zapłacić. 

Istniał, owszem, także tak 
zwany „czerwony złoty”, bity 

ze złota, ale ten wart był o wie-
le więcej: w tej samej księdze 
znajdujemy zapis, że jeden czer-
wony złoty równał się w tym 
czasie wartością aż osiemnastu 
złotym zwykłym. Wobec tego 
dać komuś na drogę 6 flore-
nów znaczyło dać mu worek ze 
stu osiemdziesięciu monetami 
groszowymi. Ciężkie to i niepo-
ręczne, a do schowania trudne, 
jeśli więc posłańca wysyłano 
w drogę z listami, dokumentami 
i pieniędzmi, musiała być mimo 
wojennych czasów szansa, że 
bezpiecznie dojedzie. 

Zapewne trzymał się więk-
szej gromady podróżujących, na 
przykład spływał Wisłą na tratwie, 
a wszyscy, tak flisacy jak i pasaże-
rowie, na pewno unikali miejsc 
postoju jakiegokolwiek wojska. 

Posyłając zaś jakąś większą 
sumę, na przykład kilka tysięcy 
złotych na spłatę długu, trzeba 
już było załadować taką spłatą 
wóz… i zaopatrzyć go w eskortę. 
Stąd liczne w księdze zapiski na 
wydatki podróżne dla „pana pi-
sarza” (odpowiednik dzisiejszego 
księgowego), „kiedy po pieniądze 
jechał”: do jakiegoś dłużnika na 
przykład, po spłatę, albo po czynsz 
doroczny do dalekiej włości.

Kłopotów panny szafarki 
ciąg dalszy w następnym nu-
merze  

Dziewczęta uczyły się od dziecka prowadzenia gospodarstwa; ale to się po dworkach robiło, karbu-
jąc ewentualnie na kiju, a nie prowadząc księgowość na papierze. A większość ówczesnych zakon-
nic pochodziła właśnie z małych dworków, z drobnej szlachty.

Banknotów nie znano, pieniądz był zawsze monetą metalową, „bitą”; ale na domiar złego ów  
„złoty polski”, zwany także florenem, w którym wszystko wyceniano i liczono, właśnie monetą 
nie był, a tylko abstrakcją, jednostką obrachunkową. Równał się wartością trzydziestu srebrnym 
groszom i tyle też należało wyliczyć, żeby jeden złoty zapłacić.

BENEDYKTYNKI
dokończenie ze str. 17
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DiETETyKA

Nowy Rok – i znów dieta?

Magdalena Urban
Poradnia Dobry Dietetyk

Najczęstszym podejmo-
wanym postanowieniem 
noworocznym jest zrzucenie 
zbędnych kilogramów. 
Niestety w większości 
przypadków nasze 
dekretacje nie zakładają 
wprowadzenia zmian na 
okres dłuższy niż czas 
trwania „diety”. 

Niezależnie, czy jest to 
dieta 1000 kcal, kopen-
haska, białkowa, czy ja-

kakolwiek inna, jeśli nie zmienimy 
naszych nawyków na całe życie, 
problem zbędnych kilogramów 
będzie wracał do nas co rok.

Zanim wprowadzimy dietę 
musimy zastanowić się, dlaczego 
tak na prawdę chcemy schudnąć. 
Najczęstszym powodem, dla 
którego decydujemy się na die-
tę jest poprawa samopoczucia. 
Wyobrażenie sobie, jak będzie-
my wyglądać w dopasowanej 
bluzce czy obcisłych spodniach, 
wzmacnia naszą wewnętrzną 
motywację. Jedynie ta chęć wy-
glądania szczupło i atrakcyjnie 
jest tak silna, że mobilizuje nas 
do przejścia na dietę. 

Chcąc mieć szybko problem 
z głowy i cieszyć się szczupłą 
sylwetką decydujemy się na je-
dzenie pokarmów o obniżonej 
zawartości energetycznej lub na 
jedzenie jednego rodzaju pro-
duktu. I tak często katujemy się 
dietą o wartości poniżej 1000 
kalorii dziennie przez kilka ty-
godni, po czym wygłodzeni rzu-
camy się na zakazane produkty 
i jemy dwa razy tyle, co przed 
zastosowaniem diety. 

Musimy uważać na tego ro-
dzaju praktyki, ponieważ szyb-
kie spadki na wadze nie mogą 
pochodzić ze spadku tkanki 
tłuszczowej, a jedynie zmniej-
szają ilość wody i tkanki mię-
śniowej. Nierzadko na zbędne 
kilogramy pracowaliśmy mie-
siącami a nawet latami, więc 
nie możemy się oszukiwać, że 
pozbędziemy się ich w przecią-
gu kilku tygodni.

Głównym celem podczas 
walki ze zbędnymi kilogramami 
są komórki tkanki tłuszczowej 
znajdujące się w wielu miejscach 
naszego ciała. Najczęściej doku-
czają nam one, gdy w nadmiarze 
występują na udach, biodrach 
czy brzuchu. 

Bardziej niebezpieczne są 
jednak te niewidoczne, które 
w nadmiarze występują w okoli-
cach najważniejszych narządów 
czy ścianach tętnic i żył. Mimo 
iż wprowadzamy duże ograni-
czenia nasz organizm broni się 
przed zbyt gwałtownym spad-
kiem tkanki tłuszczowej. Barie-
rą są tygodniowe ograniczenia 
w usuwaniu komórek tłuszczu; 
tylko utrata wagi w tempie od 
pół do jednego kilograma ty-
godniowo jest najzdrowszym  
rozwiązaniem. W przypadku 
utraty większej ilości kilogra-
mów tracimy wodę i nasze  
mięśnie.

Podczas trwania diety, mogą 
nadejść momenty, kiedy wska-
zówka wagi stanie w miejscu. 
Jest to naturalna reakcja, gdyż 
organizm reaguje na utratę tkan-
ki tłuszczowej, dostosowując 
tempo metabolizmu tak, by za-
pobiec dalszym utratom.

Przemiana materii to pro-
ces przetwarzania posiłków 
w energię. Na jego prędkość ma 
wpływ między innymi wzrost, 

masa ciała, wiek, płeć, aktyw-
ność poszczególnych narzą-
dów, poziom hormonów, ale 
też sposób odżywiania, cho-
roby, stosowane leki i ilość już 
straconych kilogramów. Chcąc 

przyspieszyć przemianę ma-
terii w okresie diety, musimy 
jeść żywność naturalną i jak 
najmniej przetworzoną. Pro-
dukty te nie obciążają orga-
nizmu konserwantami, a do- 
starczają wielu witamin i skład-
ników mineralnych, które sty- 

mulują działanie enzymów od-
powiedzialnych za prawidłowe 
tempo metabolizmu.

Walka z nadwagą nie jest 
prosta. Nie można się jednak 
zniechęcać, nawet, gdy na po-

czątku może być ciężko. Ak-
tywność fizyczna, zdrowa dieta 
wprowadzone na resztę życia 
to właściwe sposoby na pozby-
cie się zbędnych kilogramów, 
poprawę zdrowia i utrzymanie 
tego stanu  

Podstawowe zasady
Jeśli chcemy raz na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów bę-
dzie nam potrzeba dużo silnej woli i znajomość kilku podstawo-
wych zasad zdrowej diety. Najważniejsze z nich to:
•		 Zjadanie	pięciu	posiłków	dziennie	o	regularnych	porach	i	nie	

podjadania niczego między nimi, nawet kosteczki czekolady 
czy małego cukiereczka.

•		 Posiłki	muszą	być	tak	skomponowane,	aby	zaspokajały	uczucie	
głód i dostarczały odpowiednią ilość kalorii.

•		 Zaleca	się	picie	od	2	do	2,5	litra	płynów	obojętnych

Niezależnie, czy jest to dieta 1000kcal, kopenhaska, białkowa czy jakakolwiek inna, jeśli nie zmie-
nimy naszych nawyków na całe życie, problem zbędnych kilogramów będzie wracał do nas co rok.

Nasz organizm broni się przed zbyt gwałtownym spadkiem 
tkanki tłuszczowej. Barierą są tygodniowe ograniczenia w usu-
waniu komórek tłuszczu; tylko utrata wagi w tempie od pół do 
jednego kilograma tygodniowo jest najzdrowszym rozwiąza-
niem. W przypadku utraty większej liczby kilogramów tracimy 
wodę i nasze mięśnie.

Walka z nadwagą nie jest prosta. Nie można się jednak zniechę-
cać, nawet, gdy na początku może być ciężko. Aktywność fizycz-
na, zdrowa dieta wprowadzone na resztę życia to właściwe spo-
soby na pozbycie się zbędnych kilogramów, poprawę zdrowia  
i utrzymanie tego stanu.
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Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Robert Fraś, trener MKS 
Spartakus Niepołomice, zo-
stał tegorocznym laureatem 
nagrody „Perła Powiatu 
Wielickiego”. 

Perłą honorowani są przed-
siębiorcy, twórcy kultury, 
sportowcy, trenerzy oraz 

społecznicy. W tym roku statuet-
kami Perła Powiatu Wielickiego 
wyróżniono sześć osób. 

Robert Fraś otrzymał  nagro-
dę w kategorii trener w uznaniu 
zasług dla rozwoju sportu mło-
dzieżowego oraz w dowód uzna-
nia dla sukcesów osiągniętych 
przez swoich podopiecznych 

Od jedenastu lat jest trene-

rem sekcji badmintona w MKS 
Spartakus Niepołomice, a także 
trenerem i koordynatorem kadry 
województwa małopolskiego. 
W trakcie swojego wystąpienia 
zwrócił uwagę na swoje zawod-
niczki i zawodników: „są jak pe-
rełki, które wspólnie tworzą per-
łę i są wizytówką tego powiatu”.

Tytuł „Perły Powiatu Wielic-
kiego” to duże wyróżnienie także 
dla całego klubu MKS Sparta-
kus, który od ponad dwudziestu 
lat prowadzi pracę szkoleniową. 
Upowszechnia także aktywność 
fizyczną wśród dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych na terenie Gmi-
ny Niepołomice. Prowadzi m.in. 
coroczną rywalizację sportową 
szkół podstawowych o miano 
„Najbardziej Usportowionej 
Szkoły”, organizuje szereg imprez 
sportowych oraz prowadzi szko-
lenie w sekcjach badmintona i te-
nisa stołowego.

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się w Centrum Edu-
kacyjno-Rekreacyjnym Solne 
Miasto w Wieliczce  

sPOrT

Perła dla Frasia
Robert Fraś od jedenastu lat prowadzi sekcję badmintona w Mię-
dzyszkolnym Klubie Sportowym Spartakus w Niepołomicach. 
Jego wychowankowie osiągają z roku na rok coraz wyższe wyni-
ki sportowe, zdobywając medale na najważniejszych imprezach  
krajowych i międzynarodowych.

O nagrodzie
Jacek Juszkiewicz
Starosta Powiatu Wielickiego

„Nagroda, nawet ta najbardziej sym-
boliczna stanowi dowód uznania dla 
działalności niosącej ze sobą określone 
dobro i zasługującej na wyróżnienie. 
Nazwaliśmy ją perłą, gdyż tym mianem 
określa się to, co wyjątkowe – dzieła 
natury, sztuki, architektury i w końcu 
ludzi. Niby powszechne, a jednak nie-
powtarzalne… 

To samo możemy powiedzieć o ludziach 
nominowanych do nagrody „Perła Po-
wiatu Wielickiego”. Jej wartość ma po-
dwójny wydźwięk – przynosi satysfakcję 
poszczególnym laureatom i jednocze-
śnie pozwala nam wszystkim spojrzeć 
na każdego z nich z zainteresowaniem, 
szacunkiem, uznaniem. Dlatego warto 
nagradzać… i cieszę się, że dajecie nam 
Państwo taką możliwość.

laudacja
Mirosława Mrozowskiego
Wicestarosta Powiatu Wielickiego

Robert Fraś od jedenastu lat prowadzi sekcję badmintona w Międzyszkolnym Klubie Spor-
towym Spartakus w Niepołomicach. Jego wychowankowie osiągają z roku na rok coraz wyż-
sze wyniki sportowe, zdobywając medale na najważniejszych imprezach krajowych i mię-
dzynarodowych. 
Najbardziej utytułowana zawodniczka – Edyta Mietła od 2010 roku znajduje się w ścisłej 
kadrze Polski, uczestniczyła m.in. w Mistrzostwach Europy do lat 17 w Portugalii. W tym 
roku powołanie do kadry Polski otrzymała także Emilia Jaworska. 10 z 16 osób w kadrze 
województwa małopolskiego to zawodniczki trenera Frasia. 
Do najważniejszych osiągnięć w tym roku należy zdobycie na mającej rangę Mistrzostw  
Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – złotego i srebrnego medalu w grze po-
dwójnej dziewcząt oraz srebrnego medalu w grze pojedynczej dziewcząt; zajęcie II miejsca 
w Polsce w klasyfikacji punktowej klubów współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzie-
ży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Podobnie w 2011 roku podopieczne trenera zdobyły złote i brązowe medale w Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży. Tegoroczne starty zawodników zapewniły powiatowi wielickiemu 34 punkty we współ-
zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu. 
Każdego roku uczestniczy ze swoimi zawodniczkami w około 30 zawodach o randze krajo-
wej i międzynarodowej. Jest trenerem i koordynatorem kadry województwa małopolskiego 
w szkoleniu obejmującym kategorie: młodzika, juniora młodszego i juniora. 
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Zmiany będą kosmetyczne
Z Jarosławem Pieprzycą, prezesem MKS Puszcza rozmawia Marek Bartoszek

Marek Bartoszek: Patrząc na tabelę po run-
dzie jesiennej czuje Pan satysfakcję, czy też 
pojawia się lekkie zdenerwowanie?

Jarosław Pieprzyca: Bardziej przeważa 
satysfakcja. Chociaż mamy świadomość, że 
za nami dopiero połowa sezonu. Pozostało 
jeszcze wiele spotkań do rozegrania. Zdener-
wowanie być może pojawi się, jak będziemy 
się zbliżać do końca rozgrywek. 

Na zespole będzie teraz wywierana presja 
głównego kandydata do awansu. Piłkarze 
są gotowi psychicznie do roli faworytów? 

To jest rola trenera, żeby dbał o sferę 
mentalną i nad nią pracował. Na wiosnę bę-
dziemy musieli zmierzyć się z postawą „Bij 
lidera”. Nasi rywale będą się dodatkowo mo-
bilizować na spotkania z nami, ale tego się 
nie da uniknąć i chłopcy muszą sobie z tym 
poradzić. 

Puszcza jest najlepsza w lidze, ale począ-
tek sezonu nie zapowiadał tak świetnego 
wyniku. 

To prawda początek nie był obiecujący. 
Chociaż założenia z okresu przygotowawcze-
go zostały zrealizowane bez zarzutu. Piłkarze 
byli bardzo dobrze przygotowani motorycz-
nie, ale czasem jest tak, że w piłce oprócz cięż-
kiej pracy potrzebna jest odrobina szczęścia. 

W tych pierwszych meczach rzeczywiście 
go zabrakło, szczególnie w Łowiczu, gdzie 
mieliśmy wiele sytuacji, których nie potrafili-
śmy wykorzystać. W drugim meczu, rozegra-
nym w Niepołomicach ze Stalą Rzeszów byli-

śmy drużyną słabszą, a do tego Prokić strzelił 
nam cztery bramki. Początki rund w zasadzie 
zawsze mamy cięższe, ale zespół rozkręca się 
z każdym kolejnym spotkaniem.  

 
Puszcza, jako jedyny zespół z czołówki, 
strzeliła rywalom ponad 30 bramek, na 
próżno można szukać drugiego tak sku-
tecznego zespołu. Co więcej w ubiegłym se-
zonie piłkarze z Niepołomic strzelili 40 goli 
przez cały rok. Z czego wynika taki wzrost 
skuteczności?

Preferujemy ofensywny styl. Drużyna 
jest zgrana, działają pewne schematy, każdy 
z zawodników wie co ma robić. Do tego tre-
ner Wójtowicz uważa, że lepiej grać w sposób 
miły dla kibiców, stwarzać sytuacje, kreować 
grę, niż skupiać się przede wszystkim na do-
stępie do własnej bramki. To jest atrakcyj-
niejsze dla kibiców. 

O ofensywnej grze świadczy również fakt, 
że na listę strzelców wpisało się 10 zawod-
ników. 

To jest nasz duży potencjał. Nie opieramy 
się na grze jednego strzelca, którego mogliby-
śmy stracić przez przypadkową kontuzję i wte-
dy pojawiłby się problem ze zdobywaniem 
bramek. Każdy z zawodników potrafi nie tylko 
znaleźć się w korzystnej sytuacji bramkowej, 
ale przede wszystkim ją wykorzystać. 

Jeśli chodzi o zdrowie zawodników, zespo-
łowi nie brakowało szczęścia. W zasadzie 
żaden z zawodników nie był wyeliminowa-
ny z gry przez kontuzję. 

Tak, ale  nie wszystko zależy od szczęścia. 
Skończyły się czasy, w których piłkarze byli 
wrzucani do jednego „wora” i każdy pracował 
jednakowo. Teraz zawodnicy są monitorowa-

ni indywidualnie, trenerzy dokładnie wiedzą, 
jak poszczególne organizmy reagują na ob-
ciążenia i ile mogą wymagać od konkretnego 
piłkarza. Stąd udaje się sztabowi trenerskie-
mu i medycznemu zminimalizować ryzyko 
kontuzji. 

Zdobyte bramki, o których już mówiliśmy, 
przełożyły się na pierwsze historyczne 
miejsce w lidze i tytuł mistrza jesieni, któ-
ry w poprzednich latach dawał awans do 
pierwszej ligi. 

W Ekstraklasie natomiast, jak ktoś zdo-
bywał mistrzostwo jesieni to nie zdobywał ty-
tułu Mistrza Polski (śmiech). Wyjątkiem było 
chyba tylko jedno mistrzostwo Wisły Kraków, 
która wcześniej była najlepsza po rudzie je-
siennej. Ja jednak nie miałbym nic przeciwko 
sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to Okocimski 
był najlepszy zarówno jesienią, jak i wiosną. 

Pierwsze cztery zespoły dzieli pięć punk-
tów. Czy ktoś jeszcze będzie się liczył w wal-
ce o awans?

Myślę, że powalczy pierwszych sześć,  
może siedem zespołów. Do walki mogą się 
również włączyć zespoły Znicza Pruszków, 
Olimpii Elbląg, który pamiętajmy jest spad-
kowiczem i może się jeszcze liczyć, ponadto 
bardzo groźne będą Wisła Płock i Resovia. 

Przed sezonem w czasie niepołomickiego 
czata na pytanie, czy Puszczę stać na pierw-
szą ligę, powiedział Pan, że sportowo na 
pewno tak. Jak pokazuje jednak przykład 
Okocimskiego, przeskok sportowy jest do-
syć spory.

Zgadza się. Powiedziałem, że stać nas 
sportowo na awans. Gra w pierwszej lidze 
niesie jednak zupełnie inne wymagania, nie 

Nie opieramy się na grze jednego strzelca, którego moglibyśmy stracić przez przy-
padkową kontuzję i wtedy pojawiłby się problem ze zdobywaniem bramek. Każdy  
z zawodników potrafi nie tylko znaleźć się w korzystnej sytuacji bramkowej, ale przede 
wszystkim ją wykorzystać.

Teraz zawodnicy są monitorowani indywidualnie, trenerzy dokładnie wiedzą, jak poszcze-
gólne organizmy reagują na obciążenia i ile mogą wymagać od konkretnego piłkarza. 
Stąd udaje się sztabowi trenerskiemu i medycznemu zminimalizować ryzyko kontuzji.
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Joanna Musiał

Paweł Janusz i Rafał Wajda z niepoło-
mickiej Akademii Karate Tradycyjnego 
znaleźli się w gronie dziesięciu Asów 
Małopolski (Rafał na czwartym, 
Paweł na ósmym miejscu). 
Wyróżnienia odebrali 21 grudnia 
w Krakowie. 

Plebiscyt na najlepszych sportowców 
regionu, już po raz 21. zorganizował 
„Dziennik Polski”. Przybyłych gości 

powitał redaktor naczelny Marek Kęskra-
wiec. Pogratulował wszystkim sportowcom 
wspaniałych osiągnięć. Obecny na gali, mar-

szałek województwa małopolskiego Marek 
Sowa podziękował zawodnikom za udany 
rok startowy. 

Wśród wyróżnionych byli medaliści mi-
strzostw świata, Europy, olimpijczycy. Listę 
laureatów otworzyła biegaczka narciarska 
Justyna Kowalczyk. Druga była tenisistka 
Agnieszka Radwańska, a tuż za nią upla-
sował się Tadeusz Błażusiak (motocyklowe 
enduro). 

W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 
trzech przedstawicieli sportów walki – mi-
strzowie karate tradycyjnego Paweł Janusz 
i Rafał Wajda oraz Anna Buda reprezentująca 
teakwondo. 

„To był bardzo dobry rok dla moich 
uczniów. A że tak udanie startowali, nie mo-
głem być od nich gorszy” – podkreślił Paweł 
Janusz. „Nasi podopieczni depczą nam po 
piętach, dlatego byłoby wstydem, gdybyśmy 
mieli gorsze wyniki od nich” – dodał Rafał 
Wajda.

Trenerem Roku został Marek Cieślak, 

Odkryciem Roku – Jakub Jamróg, a olim-
pijka Józefa Ledwig – Asem Honorowym.  
Więcej informacji na stronie www.dziennik-
polski24.pl   

10 Asów Małopolski

1. Justyna Kowalczyk – biegi narciarskie
2. Agnieszka Radwańska – tenis
3. Tadeusz Błażusiak – 
    motocyklowe enduro
4. Rafał Wajda – karate tradycyjne
5. Łukasz Czapla – strzelectwo
6. Kamil Stoch – skoki narciarskie
7. Anna Buda – taekwondo
8. Paweł Janusz – karate tradycyjne
9. Urszula Radwańska – tenis
10. Michał Wieczorek – 
      sport samolotowy
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tylko sportowe. To jest duże wyzwanie dla nas 
jako zarządu klubu, ale i miasta. Nie ukrywaj-
my, my tym klubem kierujemy, ale Puszcza to 
klub miejski, klub wszystkich mieszkańców. 
Jeśli awans stanie się faktem,  to mam nadzie-
ję, że każdy zrobi tyle, ile może, żebyśmy nie 
pojawili się na zapleczu ekstraklasy tylko na 
jeden sezon, ale zagościli tam dłużej. 

Hipotetycznie piłkarze sprawiają kibicom 
najlepszy możliwy prezent na przyszło-
roczne 90-lecie. Awans do I ligi staje się 
faktem. Przed jakimi wyzwaniami prócz 
sportowych stanąłby klub w obliczu gry na 
zapleczu ekstraklasy? 

Przede wszystkim modernizacja i przy-
stosowanie obiektu. Wymogi licencyjne są 
o wiele bardziej surowe niż te, które musimy 
spełniać obecnie. Z pewnością musiałaby po-
jawić się dodatkowa trybuna, stadion musi 
posiadać również oświetlenie. Pamiętajmy 
jednak, co pokazały przypadki Okocimskie-
go, czy Kolejarza Stróże, które też są zespoła-
mi z mniejszych miejscowości.

Komisje licencyjne dają pewien okres 
przejściowy. Ja całkowicie wykluczam, aby-
śmy wynajmowali inny obiekt, np. Hutnika 
Kraków. W naszym założeniu Puszcza ma 
grać dla swoich kibiców, a nam najbardziej 
zależy, żeby nasi sympatycy mogli oglądać 

atrakcyjne mecze przy Kusocińskiego. 

Czy klub szykuje specjalny jubileuszowy 
mecz?

Pracujemy nad tym przy udziale Referatu 
Promocji Urzędu Miasta (śmiech). Chcemy 
przygotować uroczystość, która podkreśli, że 
nasz klub wkracza w tak zacny wiek. Z pew-
nością atrakcję będą. Pracujemy nad zapro-
szeniem znanej drużyny z Ekstraklasy. A co 
więcej? Niech to na razie pozostanie niespo-
dzianką. 

Arek Lewiński zadebiutował niedawno 
w Ekstraklasie. Czy jakiś inny zawodnik, 
jest obecnie obserwowany przez inne dru-
żyny z wyższych lig?

Wszyscy się cieszymy z debiutu Arka. 
Każdy mu kibicuje i miło wspomina jego wy-
stępy w naszym zespole, to bardzo ambitny 
i pracowity chłopak. Na naszych meczach 
pojawia się coraz więcej skautów reprezentu-
jących drużyny z wyższych lig. Życie pokaże 
jak potoczą się losy innych zawodników. Nie-

stety współpraca przy sprzedaży zawodnika 
wcale nie jest taka prosta. Ruch Chorzów, 
wydawałoby się utytułowana i markowa dru-
żyna, dotychczas nie rozliczyła się z nami za 
transfer Arka. Sprawa jest obecnie w sądzie 
polubownym PZPN.  

W kontekście awansu to właśnie skład bę-
dzie bardzo istotny. Można się spodziewać 
wielu roszad w trakcie zimowego okienka 
transferowego?

Jak coś dobrze funkcjonuje to szkoda 
w to ingerować. Zmiany będą kosmetyczne. 
Zawodników, którzy mieli problem z załapa-
niem się do kadry meczowej będziemy chcie-
li wypożyczyć, żeby się ogrywali w innych ze-
społach. Myślę, że pojawią się maksymalnie 
dwie, może trzy nowe twarze.

Czego życzyć piłkarzom i działaczom w no-
wym roku?

Piłkarzom przede wszystkim zdrowia 
i utrzymania dobrej formy. A działaczom 
myślę, że trzeba życzyć… cierpliwości   

Zmiany będą kosmetyczne. Zawodników, którzy mieli problem z załapaniem się do 
kadry meczowej będziemy chcieli wypożyczyć, żeby się ogrywali w innych zespołach. 
Myślę, że pojawią się maksymalnie dwie, może trzy nowe twarze.

Asy: Wajda i Janusz
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Dziewięć lat na szczycie
Joanna Musiał

Paweł Janusz został czterokrotnie  
wyróżniony w plebiscycie na najlep-
szych zawodników karate tradycyjnego 
w 2012 roku. Uroczyste ogłoszenie 
wyników odbyło się 9 grudnia 
w Dojo „Stara Wieś”.

Już po raz dziewiąty Paweł Janusz został 
najlepszym zawodnikiem kata. Otrzy-
mał też tytuł najlepszego szkoleniowca 

klubowego w kategorii wiekowej dzieci oraz 
w kategorii wiekowej junior młodszy. Ponad-
to odebrał wyróżnienie dla Akademii Karate 
Tradycyjnego Niepołomice jako najlepszego 
klubu PZKT w 2012 roku.

Najlepszymi zawodnikami 2012 roku 
zostali także: w kata Katarzyna Krzywańska 
oraz w kumite Justyna Marciniak, Marta 
Niewczas i Łukasz Radwański. W kategorii 
en-bu nagrodzono: Katarzynę Krzywańską 
z Tomaszem Jończykiem i Bartosza Skwar-
skiego z Janem Kłębkiem. Pełna lista laure-
atów znajduje się na www.karate.pl 

Plebiscyt odbył się przy okazji Kursu 
Mistrzowskiego, który trwał od piątku do 
niedzieli (7-9 grudnia). W szkoleniu wzięło 
udział 160 osób, w tym karatecy z AKT Nie-
połomice. Zajęcia prowadzili sensei Włodzi-
mierz Kwieciński oraz gość specjalny dr n. 
med. Zbigniew Kuschelewski z Niemiec.

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 6.00 
poranną gimnastyką. Potem w ciągu dnia 
były kolejne sesje treningowe. Na zajęciach 
koncentrowano się nad zastosowaniem Sha-

olin Ji Jin Jing - Qi Gong (Czi gung) w karate 
tradycyjnym (transformacja mięśni, stawów, 
ścięgien).

Drugi trening (po śniadaniu) trwał 3 go-
dziny, trzeci (po obiedzie) 3,5 godziny. Pod-
czas zajęć karatecy poznali:
•	 GUTEN	MORGEN	GIMNASTIK,	zestaw	

codziennych ćwiczeń, które – zdaniem dr 
Kuschelewskiego – powinno się wykony-
wać zaraz po przebudzeniu,

•	 ENERGIE	 TORE	 OFFNEN,	 bardzo	 do-
kładną rozgrzewkę wszystkich stawów,

•	 BAJINS,	 czyli	 wydłużanie	 całego	 organi-
zmu.
Były też różne ćwiczenia mające na celu 

wzmocnić energię, koncentrację i opanowa-
nie. Ponadto uczestnicy zajęć poznali spo-
soby na regenerację całego narządu ruchu 
oraz posłuchali najnowszych ciekawostkek ze 
świata medycznego odnoście tkanki łącznej.

Dr Kuschelewski opowiadał także o tra-
dycjach chińskich i o kung-fu. Karatecy mo-
gli spróbować medytacji, dzięki czemu prze-
konali się, że to nie jest takie łatwe, jak by się 
mogło wydawać.

Całość była świetnym uzupełnieniem 
i podsumowaniem trudnego dla zawodni-
ków sezonu. Uczestnicy kursu zyskali nowe 
narzędzia do treningu  

Karate Kyokushin: 118 medali

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

Rok 2012 był niezwykle udany dla 
Niepołomickiego Klubu Karate Kyoku-

shin. Niepołomiczanie zdobyli łącznie 
118 medali.

28 stycznia odbył się turniej w Rze-
szowie. Reprezentacja naszego 
klubu składała się z 4 osób. W ka-

tegorii Senior Full Contact zawodnicy wy-
walczyli dwa medale: srebrny i brązowy.

W podwrocławskich Kobierzycach  
1 kwietnia odbył się II Otwarty Międzyna-
rodowy Turniej Karate Kyokushin Dzieci 

i Młodzieży. Turniej zgromadził ponad 200 
zawodników z Polski i zagranicy.  Do rodzin-
nego klubu nasi kartecy przywieźli 8 medali. 
Udany debiut na zawodach zaliczyła Wikto-
ria Zielińska.

14 kwietnia w Sandomierzu zorganizo-
wano Ogólnopolski Otwarty Turniej Karate 
o Puchar Ziemi Świętokrzyskiej. Organiza-
torem zawodów był Sandomierski Klub Ka-
rate Shinkyokushin. Niepołomice reprezen-
towane były przez 12 zawodników. Karatecy 
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wywalczyli 7 medali. Najlepszą zawodniczką 
zawodów została wybrana Justyna Krosta.  

Również do udanych możemy zaliczyć 
występ na Ogólnopolskim Turnieju Karate 
Shinkyokushinkai, który odbył się 5 maja 
w Gromniku. Niepołomiczanie przywieźli 
indywidualnie 9 medali, natomiast drużyno-
wo wywalczyli III miejsce. 

20 maja Niepołomicki Klub Karate Ky-
okushin wystąpił w pokazie zorganizowanym 
z okazji Dnia Matki przy kościele Niepoło-
mice-Jazy. Oprócz zaprezentowania różnych 
technik walk, sportowcy łamali deski, bloki, 
skakali przez wieżę ułożoną z siedmiu wyso-
kich poduszek.

W Nowym Targu 26 maja odbył się X 
Młodzieżowy Turniej Karate Kyokushin, zor-
ganizowany przez nowotarskie Stowarzysze-
nie Sportowe Karate Yokozuna. Nasi zawod-
nicy indywidualnie wywalczyli w zawodach 
aż 20 medali, zajmując tym samym II miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.  

2 czerwca Niepołomiczanie pojechali na 
zawody do Wieliczki, zorganizowane przez 
Wielicki Klub Karate Kyokushin. Występ 
również możemy zaliczyć do udanych, nasi 
karatecy przywieźli 22 medale. 

W IX Powiatowym Młodzieżowym Tur-
nieju Karate Kyokushin, który odbył się 9 
czerwca w Bukownie zawodnicy zdobyli 18 
medali. Także udział w Otwartych Mistrzo-
stwach Regionu Świętokrzyskiego w Kara-
te Kyokushin, które odbyły się 16 czerwca 
w Piekoszowie zakończył się sukcesem mło-
dych karateków. Z turnieju, który był roz-
grywany wyłącznie w konkurencji Kumite 
zawodnicy przywieźli 12 medali. 

W dniach 8-15 lipca karatecy wyjechali 
na obóz sportowy do Zawoi, zorganizowany 
przez Niepołomicki Klub Karate Kyokushin. 
Sportowcy codziennie uczestniczyli w dwóch 
treningach. Oprócz ćwiczeń organizowali 
wycieczki, brali udział w zabawach i dysko-
tekach. Swoich sił mogli spróbować również 
na strzelnicy. 

Z kolejnych zawodów w Krośnie spor-
towcy przywieźli łącznie 15 medali, stając 5 
razy na najwyższym stopniu podium. Należy 
wyróżnić debiutującego w zawodach Bartło-
mieja Szczepańczyka, który po zaledwie sied-
miu miesiącach treningów zdobył III miejsce 
w konkurencji Kumite.

8 grudnia Klub Karate Kyokushin z Nie-
połomic po raz kolejny odniósł sukces w Tar-

nowie zajmując V miejsce w rankingu Ogól-
nopolskich Mistrzostw Międzyklubowych 
Karate Shinkyokushinkai – Tarnów 2012. 
Zawodnicy przywieźli do klubowego miasta 
aż 9 medali! 

Co więcej, w czerwcu i grudniu zosta-
ły zorganizowane egzaminy na stopnie kyu, 
które dla większości zawodników zakończyły 
się powodzeniem.

Podsumowując, niepołomicki klub 
w roku 2012 zdobył aż 118 medali! Nasi 
sportowcy brali udział w dziesięciu między-
narodowych i ogólnopolskich turniejach 
zorganizowanych w całej Polsce. Rok 2012 
był rokiem pełnym sukcesów sportowych, 
zarówno tych indywidualnych jak i tych dru-
żynowych. Można zaliczyć go do szczególnie 
udanego pod względem rozwoju klubu. 

Od listopada oferta Niepołomickiego 
Klubu Karate Kyokushin zwiększyła się: tre-
ningi odbywają się cztery razy w tygodniu 
w dwóch salach (sala gimnastyczna Niepoło-
mice-Jazy ul. Zabierzowska 24 oraz w Mało-
polskim Centrum Dźwięku i Słowa, Niepoło-
mice ul. Zamkowa 4). Karatecy trenują pod 
okiem dwóch trenerów senseja Wiesława 
Krosty i sempai Bartosza Weigla  

Krosta - dwa złote medale
Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

Klub Karate Kyokushin z Niepołomic 
po raz kolejny odniósł wielki sukces,  
zajmując V miejsce w rankingu  
Ogólnopolskich Mistrzostw Między-
klubowych Karate Shinkyokushinkai – 
Tarnów 2012. Zawodnicy przywieźli  
do klubowego miasta aż 9 medali!

Mistrzostwa, które zostały rozegra-
ne 8 grudnia w Tarnowie, zorgani-
zował Tarnowski Klub Sportowy 

Kyokushin Karate, pod honorowym patrona-
tem prezydenta Tarnowa. W turnieju, który 
odbywał się w Hali Sportowo-Widowiskowej 
TOSiR, wzięło udział 314 zawodników z 29 
klubów z całej Polski. Sędzią głównym zawo-
dów był Shihan Wiesław Gwizd 5 Dan. Walki 
uczestników były zorganizowane w dwóch 
kategoriach wagowych i wiekowych, w kon-
kurencjach Kata i Kumite z podziałem na 
dziewczęta i chłopców.

W pierwszej kategorii – Kata – Niepo-
łomiczanie wywalczyli 4 medale, w tym 2 

złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Złoto dla klu-
bu w konkurencji Kata Młodzicy 12-14 lat 
zdobył Kuba Krosta. W tej samej kategorii 
wiekowej Karolina Kowalska i Aleksandra 
Pilch wywalczyły kolejno II i III miejsce. Na 
najwyższym stopniu podium stanęła Justyna 
Krosta, startując w kategorii Dzieci 10-12 lat. 

W klasyfikacji Dzieci do 10 lat tuż za podium 
uplasowała się Martyna Blinkiewicz oraz Do-
minik Bularz, który również zajął IV miejsce.

W Kumite nie zawiódł Kuba Krosta, 
który na zawodach wygrał wszystkie walki 
w kategorii Kumite Semi Contact Młodzicy 
– 40 kg i tym samym wywalczył drugie złoto 
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w tarnowskim turnieju. Na trzecim stopniu 
podium w tej konkurencji stanęli dwaj bracia 
Radosław i Bartłomiej Nowak. 

Bardzo dobrze zaprezentował się Bartosz 
Polak, który po niekorzystnym dla niego wer-
dykcie sędziów i protestach ze strony kibiców, 
musiał powtórzyć walkę z przeciwnikiem. 
Ostatecznie sędziowie niejednogłośnie posta-
wili na wygraną karateki z Warszawy i Bartosz 
nie zakwalifikował się do ćwierćfinału. 

W Kumite dziewcząt w kategorii Kumite 
Semi Contact Młodziczki Open miejsce III 
zajęły ex æquo Justyna Krosta i Sylwia Klima, 
wygrywając przy tym po dwie walki każda. 
Ekipa z Niepołomic w tej konkurencji przy-
wiozła zatem 5 medali: 1 złoty i 4 brązowe. 

Najlepszym zawodnikiem Niepołomickie-
go Klubu Karate Kyokushin w tych mistrzo-
stwach okazał się Kuba Krosta. Zawodnik, jako 
jedyny, wywalczył na turnieju 2 złote medale 
– po jednym w kategorii Kata i Kumite. Wy-
grywając wszystkie walki, bezapelacyjnie zasłu-
żył na ten tytuł. Warto jeszcze dodać, że walki 
w kategorii Kumite wygrał przed czasem.

Kuba ponad cztery lata trenuje w Niepo-
łomickim Klubie. Rozwija swój talent pod 
okiem trenerskim swojego taty Wiesława 
Krosty. Kuba jest najbardziej doświadczonym 
zawodnikiem w ekipie młodych karateków 
Kyokushin i posiada żółty pas. Tylko w 2012 
roku 10 razy stawał na najwyższym stopniu 
podium, 3 razy wywalczył brązowy medal. 

W klasyfikacji drużynowej, Niepołomic-
ki Klub Karate Kyokushin uplasował się na V 

miejscu. Biorąc pod uwagę niewielki, tylko 
czteroletni, staż klubu z Niepołomic jest to 
zdumiewający sukces, gdyż rywalizowało ze 
sobą aż 29 zespołów z całej Polski. Kluby te 
mają nie tylko długą historię, ale i pokaźną 
grupę karateków biorących udział w zawo-
dach trenuje od kilku do kilkunastu lat. Słowa 
uznania należy tutaj skierować nie tylko do 
zawodników, ale również do wielokrotnych 
medalistów mistrzostw Polski w Kumite Full 
Contact: senseja Wiesława Krosty i sempai 
Bartosza Weigla, którzy jako trenerzy włożyli 
dużo pracy i wysiłku w przygotowanie repre-
zentacji niepołomickiego klubu.

Podczas ceremonii otwarcia mistrzostw 
nastąpiło uroczyste wręczenie dla trzech 
osób certyfikatów na stopnie mistrzowskie 
Dan wraz z oryginalnymi pasami z Japonii. 
Na trzeci stopień mistrzowski (3 Dan) pas 
odebrał sensei Niepołomickiego Klubu Kara-
te Kyokushin Wiesław Krosta. 

Organizatorzy dołożyli starań by turniej 
stał na bardzo wysokim poziomie. W mi-
strzostwach brało udział wielu zawodników 
z reprezentacji Polski oraz medalistów ostat-
nich mistrzostw Europy. Dodatkową atrak-
cją, zarówno dla zawodników, jak również 
dla kibiców, był ponad półgodzinny blok 
pokazowy. Widzowie mogli zobaczyć w nim 
senseja, który złamał różnymi sposobami  
5 desek trzymanych w rękach kolegów.  Po-
zostali karatecy pokazali swoją siłę rozbija-
jąc na pół cegły, lód, dachówki, a nawet kij 
bejsbolowy  

informacje

•			www.kyokushin-niepolomice.pl	
•			Facebook:	
     Niepołomice Klub Karate Kyokishin

Kuba Krosta: jako jedyny wywalczył w turnie-
ju dwa złote medale – po jednym w kategorii 
Kata i Kumite

Zawody klubowe Muay Thai

Arkadiusz Małek
Klub Taget

14 grudnia w klubie Target Muay 
Thai odbył się V Puchar klubu. 
Po raz pierwszy rozegrano też Puchar 
MMA. Łącznie odbyło się ok. 20 walk. 

Startowali zawodnicy z sekcji Target Nie-
połomice, Wieliczka, Brzesko, Bochnia 
oraz zaprzyjaźniony klub z Tarnowa 

(Perfekcja Tarnów).  Puchar klubu Target 
w Muay Thai zdobył nasz zawodnik Tomasz 

Oriental rules

Mistrzostwa Polski (PZKB) Oriental Rules za nami. Blisko stu zawodników z całej Polski 
rywalizowało przez dwa dni w Krynicy-Zdrój. Klub Target reprezentowała trójka zawod-
ników Rafał Tomasik 71 kg, Anna Zachariasz 54 kg oraz Magdalena Kasprzyk 54 kg. Dla 
Rafała był to debiut po ponad rocznej przerwie w startach, spowodowanej kontuzją. 

Wynik trochę dziwny. Dwie rundy zdecydowanie dla naszego zawodnika, trzecia remiso- 
wa i wskazanie na zawodnika gospodarzy. Ania wychodząc do walki z gospodynią za- 
wodów, wiedziała, że musi mieć dominującą przewagę lub najlepiej wygrać przed czasem, 
by zagwarantować sobie pewne zwycięstwo i tak zrobiła! Przez trzy rundy nie dawała żad-
nych złudzeń sędziom i zawodniczce z Krynicy, że może przegrać. Wygrana jednogłośnie 
dla Ani. 

Walka Madzi pozostawia wiele do komentowania, jak zresztą wiele innych walk przegry-
wanych w półfinale, dających brązowy medal. Ania w finale spotkała się z doświadczoną 
zawodniczką i nieznacznie uległa na punkty.

Magda Kasprzyk – brązowy medal
Anna Zachariasz – srebrny medal
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Przetaczek z sekcji Niepołomickiej wygrywa-
jąc półfinał z zawodnikiem Perfekcji. Tomasz 
wygrał również finał, pokonując w dogrywce 
doświadczonego zawodnika z Tarnowa, Ka-
mila Frączka.

Zawodnicy z sekcji MMA Niepołomice, 
mimo krótkiego przygotowania, pokazali, 
że są coraz lepsi. W walce finałowej spotkali 
się Patryk Ogórek i Paweł Buczek (Niepoło-
mice). Potrzebne były dwie dogrywki, aby 

rozstrzygnąć walkę. Ostatecznie, nieznacznie 
wygrał Paweł i tym samym I Puchar MMA 
został u nas! Niewątpliwie była to walka  
wieczoru.

Na wyróżnienie zasługują dwie wal-
ki: Magdalena Kasprzyk – mimo znacznej 
przewagi wagowej przeciwniczki – wygrała 
z zawodniczką z Tarnowa. Kamil Kurzydło 
wygrał z zawodnikiem Target Wieliczka. Ka-
mil był dwie kategorie lżejszy, a walka ostate- 

cznie zakończyła się remisem.
Kibice mogli zobaczyć różnorodność 

w trzech formułach, Muaythai, K1, MMA. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni i nie możemy się 
doczekać kolejnych zmagań!

Wszystkim zawodnikom gratulujemy do-
brych walk. Wyniki na stronie www.target-
muaythai.com, a już niebawem zapraszamy 
na otwarte sparingi  

Medale dla Salosu Staniątki

Sylwia Wilczek 
SL SALOS Staniątki

1 grudnia zawodnicy SL SALOS  
Staniątki wzięli udział w III 
Andrzejkowo-Mikołajkowym Turnieju 
Piłki Siatkowej Dziewcząt  Rzeszowie.  
Do Rzeszowa udała się 31-osobowa 
ekipa zawodniczek wraz z opiekunami, 
trenerami i ks. Janem Hańderkiem.

W kategorii szkoła podstawowa (klasa 
3-4) nasze zawodniczki zajęły I, II i III miejsce:
•	 I	miejsce:	Asia	Gniadek,	Patrycja	Łacny
•	 II	 miejsce:	 Wiktoria	 Szlosek,	 Gosia	 Ku-

kiełka
•	 III	 miejsce:	 Natalia	 Radwańska,	 Magda	

Kubas
Pozostałe zawodniczki również pięk-

nie walczyły i świetnie się bawiły (Wiktoria 
Grochot, Paulina Zajadlik, Weronika Filbier, 
Natalia Nakielny, Ola Zielińska, Blanka Flak, 
Laila Latko, Zuzia Świder, Marlena Najder, 
Roksana Wrześniak, Asia Kielar-Ostrowska, 
Amelia Wójtowicz, Wiktoria Kaczyńska, Ga-
brysia Talaga, Oliwia Kubiak). 

W kategorii gimnazjum nasze zawod-
niczki zajęły I miejsce (skład: Ewa Guzy, 
Agata Limanówka, Gabrysia Więsek, Magda 

Włosińska, Ania Włosińska, Kamila Iwań-
ska, Angelika Kapusta, Sylwia Kukiełka, Pa-
trycja Hebda, Asia Hebda).  

5 grudnia młodziczki/kadetki z Salos Sta-
niątki wzięły udział w Mikołajkowym Tur-
nieju Piłki Siatkowej, który odbył się w Mu-
szynie. Nasze siatkarki dały z siebie wszystko,  
bardzo dobra zagrywka i przyjęcie zdecydo-
wały o II miejscu w grupie. 

W meczu o wejście do finału pomimo bar-
dzo dobrej gry, niestety dziewczyny poniosły 
porażkę. Ostatecznie zajęły III miejsce, a naj-
lepszą zawodniczką z naszej drużyny okazała 
się Ola Stach. Serdecznie gratulujemy! 

Ekipa: Ewa Guzy, Gabrysia Więsek, 
Magda Włosińska, Ania Włosińska, Kamila 
Iwańska, Angelika Kapusta, Sylwia Kukiełka, 
Natalia Hankus, Ola Stach  

Turniej Mikołajkowy

Łukasz Górka

9 grudnia w Niepołomickiej Hali 
gościli, w ramach Mikołajkowego 
Turnieju, zorganizowanego przez 
UKS Kazimierz, adepci Niepołomickiej 
Szkoły Futbolu. W zmaganiach brało 
udział około 140 młodych piłkarzy 
z pięciu szkółek zaproszonych przez 
gospodarzy. 

W rywalizacji roczników 2006 
i młodszych przeciwko sobie za-
grały drużyny: U.K.S Kazimierz-

-NSF, Szkoła Futbolu Staniątki sekcja z Wie-
liczki I i II, Szkoła Futbolu Staniątki sekcja 
ze Staniątek, oraz Szkółka Piłkarska Łukasza 
Gorszkowa. W rozgrywkach najlepsi okazali 
się wychowankowie SFS z wielickich sekcji, 
którzy zajęli I i II miejsce w zawodach. 

Organizatorzy turnieju podjęli decyzję, 
by III miejsce przypadło wszystkim pozosta-
łym uczestnikom zawodów, za okazany cha-
rakter i piękne sportowe emocje, jakie towa-
rzyszyły wszystkim meczom.

Jeszcze więcej emocji było w rozgryw-
kach roczników 2004-2005. Tam między sobą 
w szranki stanęło aż sześć zespołów: U.K.S 
Kazimierz-NSF, Szkoła Futbolu Staniątki, 

Albertus Kraków, Clepardia Kraków oraz 
dwie drużyny ze Szkółki Piłkarskiej Łukasza 
Gorszkowa. O pierwsze miejsce w zawodach 
do ostatniej kolejki rozgrywek walczyły dru-
żyny Albertusa i Clepardii. 

O miejsce na najniższym stopniu podium 
walczyły SFS oraz SP Łukasza Gorszkowa 
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II. Walka o miejsce V i VI pomiędzy gospo-
darzami i SP Łukasza Gorszkowa I również 
trwała do ostatniej minuty spotkania. Osta-
tecznie różnice punktowe pomiędzy druży-
nami były minimalne. Po raz kolejny organi-

zatorzy turnieju zadecydowali o przyznaniu 
dwóch I miejsc, dwóch II i dwóch III. 

Na osobną pochwałę zasłużyli wycho-
wankowie U.K.S Kazmierz-NSF. Chłopcy 
z rocznika 2006, pomimo że trenują dopiero 

od września, bardzo przyzwoicie pokazali się 
na tle innych rywali. Ich starsi koledzy nato-
miast, mimo tylko jednego punktu zdobyte-
go w zawodach, pokazali, że umieją nawiązać 
walkę z każdym rywalem  

500 karateków, 1200 pojedynków
Joanna Musiał

Blisko pół tysiąca karateków wzięło 
udział w VIII Turnieju Mikołajkowym 
w Karate Tradycyjnym, rozegranym 
w Szkole Podstawowej w Niepołomi-
cach 15 grudnia. Najmłodszy uczestnik 
miał 3 lata, najstarszy 17. Ponadto 
przedszkolaki z Gminy Niepołomice 
wystartowały w finale III Przedszko-
lady.

 

Sobotnie zmagania rozpoczęły malu-
chy biorące udział w Przedszkoladzie 
– olimpiadzie sportowej dla przed-

szkolaków. Wcześniejsze etapy rywalizacji 
rozgrywano w Akademii Karate Tradycyj-
nego w Niepołomicach. W sumie spotkało 
się tam około 200 przedszkolaków z gminy. 
W sobotę odbyły się finały. Więcej o samej 
Przedszkoladzie znajduje się na stronie www.
przedszkoleniepolomice.pl.

Tuż po najmłodszych, pokaz tańca – przy-
gotowany przez przez Katrin Karhbo – wyko-
nały dwie grupy z Akademii Fitness i Tańca 
przy AKT. Młodsze dziewczynki świetnie się 
zaprezentowały w tańcu nowoczesnym, star-
sze w hip-hopie, nie zabrakło też freestylu. 
Po nich można było zobaczyć pokaz karate-
ków, w tym medalistów mistrzostw świata. 
Zaprezentowali techniki na bardzo wysokim 
poziomie. 

 Specjalny pokaz przygotowali też goście 
z Ukrainy. Dziewczynki w ludowych strojach 
ukraińskich zademonstrowały kata (formę) 
z użyciem nunchaku (dwie pałki połączone 

ze sobą łańcuchem) i bokken (drewniany 
miecz do ćwiczeń). Posługiwały się przyrzą-
dami w sposób bardzo precyzyjny.  

Następnie rozpoczęły się zmagania ka-
rateków biorących udział w Turnieju Miko-
łajkowym. Na pięciu matach wystartowało 
ponad ponad 480 karateków z Niepołomic, 
Krakowa, Szarowa, Kłaja, Staniątek, Podłęża, 
Woli Zabierzowskiej, Woli Batorskiej. Przy-
jechali też goście z Rzeszowa, Częstochowy, 
Dębicy i Bytomia, a także z Ukrainy.

Sędzią głównym zawodów był sesnei Ja-
nusz Sowa (Bytom) – sędzia klasy między-
narodowej, biorący udział w największych 
światowych imprezach karate.

Rozgrywki każdej grupy wiekowej koń-
czono dekoracją zwycięzców. Przez cały 
czas był też Święty Mikołaj, który rozdawał 
zawodnikom paczki. W trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych, oprócz słodyczy, w każ-
dej paczce była też kamizelka odblaskowa.

W sumie rozegrano ponad 1200 poje-
dynków. Startującym, jak zwykle towarzy-
szyło wiele emocji. Pojedynki były zacięte, 
momentami bardzo wyrównane, sędziowie 
mieli więc trudne zadanie przy stawianiu 
werdyktów. W najstarszej kategorii wiekowej 
(kadeci, juniorzy młodsi i juniorzy) wystarto-
wali medaliści październikowych mistrzostw 
świata. Ich pojedynki były już na znacznie 
wyższym poziomie niż ich młodszych kole-
gów. Prezentowali nie tylko kata, ale walczyli 
też w kumite.

W przerwach między startami karatecy 
mogli zbadać swoją sylwetkę i zasięgnąć po-
rady u specjalisty od rehabilitacji i leczenia 
wad postawy. Był też przygotowany poczę-

stunek, zawodnicy mogli się więc posilić po 
wyczerpujących startach.

Akademia Karate Tradycyjnego Nie-
połomice – organizator imprezy – dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu Turnieju: Fundacji  
Zamek Królewski w Niepołomicach za  
użyczenie podestów, które ułatwiły publicz-
ności oglądanie zawodów; Piekarni Iwona 
w Niepołomicach za przekazanie drożdżó-
wek dla zawodników; dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Niepołomicach za udostępnienie 
budynku szkoły. Podziękowania należą się 
też rodzicom, zawodnikom i wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji turnieju. Turniej 
Mikołajkowy był dofinansowany ze środków 
Miasta i Gminy Niepołomice.

Galerię zdjęć, a także relację przygotowa-
ną przez TVP Kraków (patrona medialnego 
imprezy) można zobaczyć na www.karatenie-
polomice.pl 

2009 i 2008, bs i 9 kyu, dziewczęta i chłopcy 
1   Azierski Jakub, Niepołomice
2   Młynarczyk Michał, Niepołomice
3   Pękala Jan, Niepołomice
3   Turkawski Wojciech, Eko-Park

2007, bs i 9 kyu, chłopcy  
1   Dula Borys, Kraków – Kliny
2   Banyś Emil, Szarów
3   Satała Michał, Niepołomice
3   Schrader Beniamin, Szarów

2007, bs i 9 kyu, dziewczęta  
1   Nieć Alicja, SP Niepołomice
2   Jaworek Kinga, Niepołomice

wyniki
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3   Hadam Marysia, SP Niepołomice
3   Seweryn Amelia, Kłaj

2006, bs i 9 kyu, chłopcy  
1   Dudek Maksymilian, Kraków Królewska
2   Korabik Karol, Niepołomice
3   Pająk Kacper, Dębica
3   Nawrocki Maciej, Niepołomice

2005, bs i 9 kyu, chłopcy  
1   Kołodziej Oskar, SP Niepołomice
2   Luberda Mieszko, Niepołomice
3   Wiśniewski Nikolo, Niepołomice
3   Nieć Witold, SP Niepołomice

2006 i 2005, bs i 9 kyu, dziewczęta  
1   Kucharska Maja, SP Niepołomice
2   Avramenko Anastasiya, Ukraina
3   Grzebała Anna, Niepołomice
3   Wąs Dagmara, Wola Batorska

2006 i 2007, 8 -7 kyu, chłopcy  
1   Kosek Patryk, Niepołomice
2   Wilk Bartosz, Rzeszów
3   Janusz Jan, Niepołomice
3   Kułynycz Dariusz, Niepołomice

2005, 2006 i 2007, 8 -7 kyu, dziewczęta 
1   Godyń Anna, Kłaj
2   Pogorzelska Julia, Niepołomice
3   Pękala Oliwia, Niepołomice
3   Kotula Maria, MUKS Bytom

2005, 8 - 7 kyu, chłopcy  
1   Chłopicki Karol, Kraków Królewska
2   Janusz Wiktor, Niepołomice
3   Czechowski Antonii, Kraków Królewska
3   Joniec Piotr, Niepołomice

2004 i 2003, bs i 9 kyu, chłopcy  
1   Filus Maksymilian, Kraków Prądnik
2   Stanoch Oskar, Dębica
3   Pająk Jakub, Dębica
3   Stachowicz Dawid, MUKS Bytom

2004 i 2003, bs i 9 kyu, dziewczęta  
1   Krawczyk Małgorzata, Szarów
2   Żurawska Nadia, Niepołomice
3   Bielska Gabriela, Niepołomice

3   Seweryn Julia, Kłaj

2004, 8 7 kyu, chłopcy  
1   Biesaga Michał, Kraków Królewska
2   Rak Kamil, Kłaj
3   Wojciechowski Jakub, MUKS Bytom
3   Balwierz Tomasz, Kłaj

2003, 8 7 kyu, chłopcy  
1   Kozioł Bartosz, Kraków Królewska
2   Chłopicki Leon, Kraków Królewska
3   Madej Miłosz, Kraków Królewska
3   Klima Gabriel, Kłaj

2004 i 2003, 8 7 kyu, dziewczęta  
1   Kachel Natalia, Kraków Kościuszki
2   Kmiecik Dominika, Kłaj
3   Kowalczyk Gabriela, Kłaj
3   Łyżwińska Joanna, Kłaj

2004 i 2003, 6 - 4 kyu, dziewczęta i chłopcy 
1   Chojnacki Bartłomiej, Kłaj
2   Samocki Emanuel, Rzeszów
3   Morajda Barbara, Niepołomice
3   Rejowski Mateusz, Rzeszów

2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997,  
9 i bs, dziewczęta i chłopcy 
1   Rybicka Karolina, MUKS Bytom
2   Glińska Kamila, SP Niepołomice
3   Golonka Konrad, Kraków Kliny
3   Kamiński Przemysław, Dębica

2002, 8 7 kyu, dziewczęta i chłopcy  
1   Żywioł Natalia, Kraków Prądnik
2   Pochopień Michał, Kłaj
3   Chojnowski Hubert, Wola Batorska
3   Żuchowska Katarzyna, Niepołomice

2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 8 7 kyu, 
dziewczęta i chłopcy  
1   Zachariasz Wiktoria, Szarów
2   Pajek Przemysław, Kraków Prądnik
3   Białek Norbert, Rzeszów
3   Marosz Jakub, Niepołomice

2002, 2001, 2000, 5 - 1 kyu, chłopcy 
1   Bednarz Jan, Niepołomice
2   Gwizdek Arkadiusz, Niepołomice

3   Wilkosz Arkadiusz, Kłaj
3   Henke Paweł, Niepołomice

2002, 2001, 2000, 6 kyu, chłopcy  
1   Rożnowski Tomasz, Niepołomice
2   Kuczek Piotr, Niepołomice
3   Broda Michał, Niepołomice
3   Lech Wiktor, Kłaj

2002, 2001, 2000, 6-4 kyu, dziewczęta 
1   Jach Natalia, Szarów
2   Gil Agata, Niepołomice
3   Kipczak Małgorzata, Rzeszów
3   Dumieńska Iga, Niepołomice

1999, 1998, 1997, 6-4 kyu, chłopcy  
i dziewczęta   
1   Łach Michał, Kłaj
2   Maniecka Karolina, Niepołomice
3   Wyporek Karolina, Kłaj
3   Romaniak Hubert, Kraków Królewska

1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 3-1 kyu + 
dan, chłopcy i dziewczęta kata  
1   Staszak Wiktor, Niepołomice
2   Kłosek Michał, MUKS Bytom
3   Mazur Łukasz, MUKS Bytom
3   Nowak Gabriela, Niepołomice

1999, 1998, 1997, 3-1 kyu + dan, chłopcy 
kumite  
1   Staszak Wiktor, Niepołomice
2   Tomasik Paweł, Niepołomice
3   Kulijewicz Michał, Niepołomice
3   Krok Krzysztof, Niepołomice

1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 3-1 kyu + 
dan, dziewczęta kumite  
1   Nowak Gabriela, Niepołomice
2   Mleko Klaudia, Szarów
3   Tworek Monika, MUKS Bytom
3   Kamerduła Maria, Rzeszów

Grupa VI 1996, 1995, kumite i kata 
1   Sowa Michał, MUKS Bytom
2   Ptasznik Tomasz, Niepołomice
3   Buczek Krzysztof, Kłaj

Przedszkolada
Joanna Musiał

Tygryski okazały się zwycięzcami III 
edycji Przedszkolady – olimpiady 
sportowej dla przedszkolaków z Gminy 
Niepołomice. Finał zmagań odbył 
się 15 grudnia w szkole podstawowej 
w Niepołomicach.

Wcześniejsze etapy rywalizacji 
rozgrywano w Akademii Karate 
Tradycyjnego w Niepołomicach. 

W sumie spotkało się tam około 200 przed-
szkolaków z 6 przedszkoli.

Maluchy zbierały punkty za wykonanie 
określonych ćwiczeń; motylek - 1 punkt, mo-
tylek z dotknięciem głową stóp - 2 punkty, 
motylek z dotknięciem głową stóp i kolanami 

przy ziemi - 3 punkty, mostek z uniesieniem 
bioder - 1 punkt, mostek z uniesieniem ple-
ców - 2 punkty, mostek z wyprostowanymi 
rękami i nogami - 3 punkty (za dodatkowe 
uniesienie nogi można był zdobyć bonusowy 
1 punkt), skok w dal, obunóż - liczono sumę 
odległości 3 skoków, rzut z odległości 2 me-
trów 14 woreczkami do celu - były to rzuty 
na precyzję, woreczki miały różną wielkość 
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Bezpłatne warsztaty konne 
dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Klub Jazdy 
Konnej „Pod Żubrem” zapraszają  na zimową - II edycję 
WARSZTATÓW KONNYCH.

Zajęcia będą się odbywać na terenie Hali Hipoterapii przy 
ul. Targowej 5 w Niepołomicach, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Rozpoczynamy w poniedziałek 14 stycznia o godzinie 10:00.
Informacje dodatkowe 692 659 476. 
Serdecznie zapraszamy.

i ciężar, dzieci musiały dopasować siłę rzutu 
do konkretnego woreczka, by trafić do celu.

 Zestaw ćwiczeń przygotował i opracował 
Paweł Janusz.

 W finale spotkali się reprezentanci wszyst-
kich przedszkoli, które brały udział we wcze-
śniejszej rywalizacji. Tuż przed rozpoczęciem 
startów, dzieci wniosły na salę symboliczny 
„znicz olimpijski”. W finałowych zmaganiach 
wystartowało około 80 przedszkolaków: 
z przedszkola Tygrysek (grupa młodsza i star-
sza), Eko-Park, z przedszkola Sióstr Augustia-
nek, z przedszkola samorządowego z Woli Ba-
torskiej, Podłęża i Niepołomic.

 Maluchy miały za zadanie w jak najkrót-
szym czasie pokonać tor przeszkód. Każda 
grupa zanim wystartowała na czas, przebiegła 
całą trasę, żeby się z nią zapoznać. Rywalizacji 
towarzyszyło wiele emocji. Liczna publiczność 
zagrzewała najmłodszych do walki. W szcze-
gólności kibicowali rodzice, którzy z przeję-
ciem oglądali zmagania swoich pociech.

 Po zakończeniu startów każde dziecko 
otrzymało medal i paczkę od świętego Mi-
kołaja.

 Po zsumowaniu punktów ze wszyst-
kich spotkań, Tygryski uzbierały najwięcej 
- 26 punktów. Tuż za nimi uplasowały się 

przedszkolaki z Podłęża z liczbą 25 punktów.  
23 punkty i 3 miejsce zdobyły dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Niepołomicach.  
Tuż za podium znalazły się przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego w Woli Ba-
torskiej - 13 punktów. Piąte miejsce i 9 punk-
tów zajęły ex aequo Przedszkole Eko-Park  
i Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepoło-
micach.

Niektóre przedszkolaki wzięły także 
udział w VIII Turnieju Mikołajkowym Ka-
rate Tradycyjnego, który rozpoczął się zaraz 
po Przedszkoladzie. Organizatorem obu wy-
darzeń była Akademia Karate Tradycyjnego 
Niepołomice.

 Dzień obfitował w wiele wrażeń i emo-
cji. Dla najmłodszych taki pokaz sprawności 
przed szeroką publicznością był nie tylko tre-
ningiem umiejętności fizycznych, ale też ćwi-
czeniem charakteru i pewności siebie.

 Od przyszłego roku będą dwie edycje 
Przedszkolady - wiosenna i zimowa. Suma 
zdobytych punktów z obu edycji będzie de-
cydować o zwycięstwie. 

 Przedszkolada była dofinansowana ze 
środków Miasta i Gminy Niepołomice  

sPOrT

wyniki

1. Przedszkole Tygrysek - 26 pkt
2. Przedszkole Samorządowe w Podłężu 
    - 25 pkt
3. Przedszkole Samorządowe 
    w Niepołomicach - 23  pkt
4. Przedszkole Samorządowe 
    w Woli Batorskiej - 13 pkt
5. Przedszkole Eko-Park - 9 pkt
5. Przedszkole Sióstr Augustianek - 9 pkt
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Styczeń 2013
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

5 stycznia 21.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS

Koncert noworoczny w wykonaniu Live Electro 
Therapy MCDiS 12 357 34 65

6 stycznia 

12.00 Orszak Trzech Króli

SP im. Kazimierza Wielkie-
go w Niepołomicach przy 
współpracy parafii pw. Dzie-
sięciu Tysięcy Męczenników, 
UMiG w Niepołomicach 
i Fundacji Zamek Królewski 
w Niepołomicach

12 378 35 01

17.00 Zamek Królewski
Koncert Kolęd i Pastorałek Chóru Cantata, gość 
specjalny – chór i orkiestra ze Szkoły Muzycznej 
w Krzeszowicach

Chór Cantata

17.00 Dom Kultury 
w Woli Batorskiej Przedstawienie Jasełkowe Dom Kultury w Woli Bator-

skiej 12 281 60 03  

11 stycznia 18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, Fun-
dacja Zamek Królewski 

601 518 536

12 stycznia 
16.00 Zamek Królewski Otwarcie wystawy pt. Odsłony - malarstwo 

Aurelii Furdzik Muzeum Niepołomickie 12 261 98 51

16.00 Klub Kultury 
w Suchorabie Wspólne kolędowanie Klub Kultury w Suchorabie

13 stycznia
17.30 Dom Kultury 

w Woli Batorskiej
Rodzinne Kolędowanie z „Przyjaciółmi św. 
Franciszka”

Dom Kultury w Woli Bator-
skiej, ks. Marcin Rozmus 12 281 60 03  

19.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
zagrają Format C i Natty Dead niepołomicki sztab WOŚP 12 357 34 65

18 stycznia 19.00 Piwnica Gotycka 
Zamku Królewskiego

Spotkanie przy Czakramie – wieczór autorski 
Agnieszki Rösnerówny i Edwarda Zawilińskiego

UMiG w Niepołomicach, 
Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach

12 378 35 01

20 stycznia
17.00 Dom Kultury w Woli 

Zabierzowskiej
Koncert kolęd oraz jasełka w wykonaniu dzieci ze 
SP w Woli Zabierzowskiej

Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej, SP w Woli 
Zabierzowskiej

12 251 30 05  

17.00 Sala Akustyczna 
Zamku Królewskiego

Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie zaprasza na 
koncert z okazji 5-lecia działalności artystycznej DK w Zagórzu 12 281 80 52

24 stycznia 18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, Fun-
dacja Zamek Królewski 

601 518 536

25 stycznia

13.00 - 
16.00

Dom Kultury w Za-
bierzowie Bocheń-
skim

Turniej plastyczny dla dzieci i młodzieży Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55  

16.00 Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej

Wystawa fotograficzna Adama Gryczyńskiego 
z NCK „Portrety ludzi starych” połączona z wy-
stawą narzędzi, którymi posługiwano się w XX w.

Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej, SP w Woli 
Zabierzowskiej

12 251 30 05  

27 stycznia

16.00 Dom Kultury 
w Słomirogu

Chrystus się rodzi  JASEŁKA w wykonaniu dzie-
cięcej grupy teatralnej z DK w Słomirogu Dom Kultury w Słomirogu 12 281 93 63

17.00 Sala akustyczna 
Zamku Królewskiego

Noworoczny koncert kolęd w wykonaniu 
Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. 
Stanisława Moniuszki w Niepołomicach

Towarzystwo Miłośników 
Muzyki i Śpiewu im. Stani-
sława Moniuszki

12 281 10 85

18.00 MCDiS

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, 
wykład prof. Włodzimierza Bernackiego poprze-
dzony żywymi obrazami w wykonaniu młodzieży 
szkolnej

UMiG w Niepołomicach, 
MCDiS 12 378 35 01

31 stycznia
16.00

Dom Kultury 
w Zabierzowie 
Bocheńskim

Prezentacja półrocznej działalności artystycznej 
Domu Kultury - Zabierzanie, Mażoretki, wystawa 
plastyczna

Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55  

18.00 Dom Kultury 
w Suchorabie Warsztaty sztuk użytkowych - filcowanie Dom Kultury w Suchorabie 12 284 05 57   
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Co robić w ferie?
Zbliżające się ferie to okres, w którym można aktywniej spędzić czas. Placówki i organizacje z naszej gminy przygotowały ofertę zajęć dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest w czym wybierać. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Akademia Fitness i Tańca, działająca przy AKT Niepołomice
wtorek i czwartek, godz. 16.00: bezpłatne zajęcia tańca dla dzieci
Ponadto (zajęcia odpłatne):
poniedziałek, środa
godz. 17.00 step, BPU, TBC
godz. 18.00 zumba, latino

wtorek, czwartek
godz. 17.00 fitness
godz. 18.00 step 

Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice
otwarte treningi karate
poniedziałek, środa, piątek
godz. 16.00-17.00 grupa dzieci (białe i żółte pasy)
godz. 17.15-18.15 grupa początkująca i średniozaawansowana 
godz. 18.30-19.30 grupa starsza   

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
Kalendarium na styczeń
14.01 godz. 12.00-13.00: „Pan Twardowski” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu aktorów  teatru Art.-Re
15.01 godz. 12.00-13.00: „Fantazje małych rąk” – zajęcia manualno-
-plastyczne, dzieci młodsze 5-6 lat
15.01 godz. 13.00-15.00: „Fantazje małych rąk” – zajęcia manualno-
-plastyczne, dzieci starsze 7-9 lat
16.01 godz. 12.00-13.00: „Warsztaty plastyczne z Łukaszem Zabdyrem 
– grafikiem ilustratorem”, dzieci młodsze 5-6 lat
16.01 godz. 13.15-15.00: „Warsztaty plastyczne z Łukaszem Zabdyrem 
– grafikiem ilustratorem”, dzieci starsze 7-9 lat
17.01 godz. 12.00-13.00: „Bądźmy zdrowi” – spotkanie z lekarzem 
medycyny
18.01 godz. 12.00-13.00: „Z książką podróże małe i duże” – zajęcia 
literacko-plastyczne, dzieci młodsze 5-6 lat
18.01 godz. 13.00-15.00: „Z książką podróże małe i duże” – zajęcia 
literacko-plastyczne, dzieci starsze 7-9 lat
21.01 godz. 12.00-13.00: „Wilk i Zając” – spektakl dla dzieci w wyko-
naniu aktorów Teatru Art.-Re
Więcej informacji: www.biblioteka-niepolomice.pl

Chow Gar Kung-Fu
Zajęcia dla wszystkich chętnych w poniedziałki i środy w PTG „So-
kół”. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach po 90 minut między 
17.00 a 20.00. 

Klub „DżiEs”
Kręgielnia w czasie ferii będzie czynna od godz. 12.00. W godz. 12.00-
17.00 można zagrać przez godzinę w kręgle w promocyjnej cenie  
20 zł za tor.  
21-24 stycznia odbędzie się turniej dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Zapisy w pierwszym tygodniu ferii na recepcji hoteli 
Niepołomice (ul. Kościuszki), wpisowe 5 zł. 

W restauracji specjalne menu obiadowe dla dzieci, a w nim m.in. 

„zupa Czerwonego Kapturka, danie tygryska, miseczka Shreka”. Do-
datkowo w godz. 12.00-17.00 w restauracji hotelowej 10% zniżka dla 
każdego.

Kulig
Możliwość kuligu dla grup zorganizowanych z opiekunami. Więcej 
informacji: Czesław Trzos, tel. 602 572 192.

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.
I tydzień ferii (14-18 stycznia)
13.15-16.00
Gry i zabawy, zajęcia edukacyjne i plastyczne
40 zł/osoba
II tydzień (21-25 stycznia)
9.00-14.00
Filmy, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia tematyczne, trening twór-
czości, zabawy z dźwiękiem. 
100 zł/osoba
Szczegóły: www.mcdis.pl

Muzeum Niepołomickie
Muzeum Niepołomickie zaprasza do Zamku Królewskiego w Niepo-
łomicach na spotkanie z przyrodą, historią i sztuką. Codziennie, od 
poniedziałku do piątku:    
godz. 13.30
1. Kino przyrodnicze: projekcje filmów i opowieści przyrodniczych
2. Ptasie słuchowisko: rozpoznawanie odgłosów ptaków
3. Zwiedzanie wystawy przyrodniczej z przewodnikiem
czas trwania: 1 godzina
godz. 14.30
Interaktywne zajęcia w galerii malarstwa:
1. Artystyczne puzzle – spacer po galeriach malarstwa
2. Galeryjne Gadu-Gadu
3. Pocztówka z wakacji.
czas trwania: 1 godzina
Wstęp wolny!
Istnieje możliwość skorzystania z grupą z powyższej oferty w innych 
godzinach, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Ponadto codziennie można zwiedzać wystawy w godzinach otwarcia 
muzeum, tj. 10.00-17.00. Młodzież i dzieci – wstęp wolny.
Chętni otrzymają specjalnie przygotowane akcesoria, które pomogą 
zapamiętać pobyt w muzeum. 

Niepołomicki Klub Karate Kyokushin
otwarte treningi karate w drugim tygodniu ferii.
poniedziałki i czwartki, godz. 18.00-19.00 - Niepołomice Jazy, ul. Za-
bierzowska 24
środa i piątek, godz. 18.00-19.00 - Małopolskie Centrum Dźwięku 
i Słowa w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4, sala warsztatowa
  
Niepołomicki klub Sztuk Walki Target 
otwarte treningi Muaythai, Ju-Jiutsu i MMA
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Zajęcia odbywają się PTG „Sokół”.
wtorek:
17.00-17.45 Ju-Jiutsu dla dzieci
18.00- 19.00 Muaythai dla wszystkich
19.00-20.30 Muaythai dla doswiadczonych
środa    
20.30-21.40 Mieszane Sztuki Walki (MMA)
czwartek
17.00-17.45 Ju-Jiutsu dla dzieci
18.00-19.00 Muaythai dla wszystkich
19.00-20.30 Muaythai dla doświadczonych
piątek     
18.00-19.15 Muaythai dla wszystkich
19.15-20.30 Mieszane Sztuki Walki (MMA)

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Niepołomicach
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
połomicach zapraszają grupy zorganizowane 
do odwiedzin remizy. Uczestnicy zajęć będą 
mieli okazje poznać służbę strażacką, obejrzeć 
sprzęt jakim dysponują, przymierzyć strój stra-
żacki, a nawet przejechać się na sygnale wozem 
bojowym. 
Strażacy proszą o wcześniejsze uzgodnienie 
terminu z dyżurującym w remizie, tel. (12) 
2811 998. 
Druhowie planują też akcję „Bezpieczna śli-
zgawka”.
Tak jak w ubiegłym roku, strażacy pomogą 
placówkom oświatowym i ośrodkom kultu-
ry w budowie przyszkolnych lodowisk. Teren 
pod ślizgawkę (lodowisko) powinien być rów-
ny, uprzątnięty i obwałowany śniegiem. Stra-
żacy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
przyjadą i wyleją odpowiednią ilość wody.
Rzecz jasna, aby lodowisko mogło powstać 
musi się utrzymywać minusowa temperatura. 
Szczegółowe informacje:
12 2811 998 – Remiza OSP Niepołomice
506 690 360 – Naczelnik OSP Paweł Dąbroś

PTG „Sokół” – zawody strzeleckie
Ognisko TKKF Wiarus zaprasza na zawody 
strzeleckie w dniach 14, 16, 18, 21 oraz 24 
stycznia w godz. 10.00-12.00. Zawody zostaną 
zorganizowane w sali przy ul. Kościuszki 18.

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimie-
rzowskie
W pierwszym tygodniu ferii zajęcia dla dzieci 
w wieku 6-10 lat pod hasłem „Mali czarodzie-
je”. Zajęcia w godz. 8.00-13.00. Koszt: 50 zł. 
Pełny plan półkolonii znajduje się pod tym 
linkiem. 

Szkoła Tenisa Soldi
Zimowe treningi tenisa ziemnego dla wszyst-
kich chętnych w hali pneumatycznej przy ul. 
Kusocińskiego. Zajęcia w pierwszy tydzień 
ferii (poniedziałek, wtorek, piątek). Zgłosze-

KAlENDAriuM

uwAgA
Wiadomości przesłane do Referatu Promocji UMiG w Niepołomicach do 11 stycznia. 
Informacje dosłane po tym terminie aktualizowane są na stronie www.niepolomice.eu

nia do 12 stycznia. 
Szczegóły: 504 005 704, www.tenisniepolo-
mice.pl

UKS Kazimierz
Cztery otwarte treningi MKS Puszcza dla 
chłopców z roczników \’98 i \’99.
14 i 21 stycznia o godz. 18.00 w hali przy 
Szkole Podstawowej w Niepołomicach oraz 
16 i 23 stycznia o godz. 15.00 w hali pneuma-
tycznej przy boisku Puszczy. 
Dodatkowo Szkoła Futbolu zaprasza na 
otwarty obóz piłkarski. Zajęcia w grupach 
wiekowych od poniedziałku do piątku w dru-
gim tygodniu ferii.
Cena obozu dochodzeniowego dla jednego 

z zawodników szkółki to 25 zł. Cena zawiera 
opłaty za wejście na basen i aerobik, drobne 
upominki dla uczestników turnieju oraz na-
poje na każdych zajęciach. Zgłoszenia do 15 
stycznia. Osobiście lub telefonicznie (793 926 
440 Łukasz Górka).

„Zibi-Sport” 
Firma Zibi-Sport organizuje w czasie ferii 
jednodniowe wyjazdy narciarskie na stoki 
do Białki, Spytkowic, Kasiny Wielkiej i Lubo-
mierza. W czasie wyjazdów nauka jazdy dla 
początkujących, oraz doskonalenie jazdy dla 
zaawansowanych w grupach szkoleniowych 
liczących 4-8 osób.
Informacje oraz zapisy: 512 441 353.
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Domy kultury – styczeń 2013
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05  
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Pogawędki przy szydełku - haft i szydeł-
kowanie poniedziałek - godz.13.30 - 15.00

Nauka gry na gitarze i akordeonie poniedziałek – godz. 15.00 - 17.00
Tenis stołowy poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. wtorek – godz.14.15 – 16.00
Zajęcia wokalne dla dzieci wtorek - godz.15.00 - 16.00
Spotkania Gospodyń wtorek godz.16.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe  wtorek - godz.17.30 - 20.00  
Zajęcia świetlicowe środa - godz.13.00 - 15.00
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.15.00 - 16.00
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.16.00 - 17.30
Próby Kapeli Ludowej Wolanie  środa - godz.18.30 - 20.00 
Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. czwartek - godz.12.30 - 14.00
Nauka gry na gitarze i akordeonie czwartek - godz.15.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe czwartek - godz.17.30 - 20.00 
Muzyka łagodzi obyczaje – spotkania przy 
gitarze czwartek – godz.18.00 – 20.00

Zajęcia wokalne dla dzieci piątek - godz.13.00 - 14.00 
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza piątek - godz.15.00 - 17.00
Próby Kapeli Ludowej Wolanie   piątek - godz.18.30 - 20.00 

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  
tel. 12 281 68 55  
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat poniedziałek – godz.12.00 - 14.30
Warsztaty tańca dla dzieci 10-12 lat Ma-
żoretki poniedziałek – godz.15.00 – 16.30

Warsztaty cyrkowe – Cyrk Cuda na kiju poniedziałek – godz.16.30 – 17.30
Pracownia modeli latających poniedziałek – godz. 17.00 – 19.00 
Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek- godz.12.00 – 13.30
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 
10 – 12 lat wtorek- godz.15.30 – 17.30

Klub Kobiety Aktywnej wtorek - godz.19.00 – 20.00

Warsztaty plastyczne dla młodzieży 11 – 15 lat środa- godz.14.00 – 15.30

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

II i III środa m-ca - godz.17.00 
– 19.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa – godz.15.00 – 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek – godz.13.00 - 15.00
Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek – godz.12.30 – 14.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki  
12-15 lat czwartek – godz.15.00 - 17.00

Klub Kobiety Aktywnej czwartek - godz. 19.00 – 20.00
Warsztaty plastyczne dla uczestników 7 – 
10 lat piątek – godz.12.00 – 14.00

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

Zabawy dla najmłodszych od 3 - 6 r. ż. poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty języka angielskiego poniedziałek - godz.17.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży wtorek - godz.15.00 - 16.30

Warsztaty języka angielskiego wtorek – godz.16.00
Warsztaty rysunku i malarstwa dla mło-
dzieży i dorosłych wtorek - godz.17.00 - 19.00

Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie 
na sucho

wtorek – 22 stycznia - 
godz.18.00 – 20.00 

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00
Spotkania Klubu Seniora czwartek – godz.10.00 – 12.00
Spotkania Mary Key dla dorosłych czwartek - godz.18.00 
Warsztaty gry na gitarze piątek - godz.14.15 - 17.30  
Warsztaty języka angielskiego piątek - godz.15.00
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.17.30 - 19.00   
Zajęcia świetlicowe - gry planszowe i edu-
kacyjne, tenis stołowy 

codziennie w godz. pracy 
placówki 

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00, 
grupa otwarta

Klub miłośników gier planszowych i eduka-
cyjnych 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 - zabawy plastyczne i inne 
dla dzieci od 3 - 7 lat

środa - godz.17.00 - 18.30 
grupa otwarta 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa – godz.19.00 – 20.00
trwają zapisy

Pomoc w nauce czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy 
i zabawy sportowe piątek - godz.16.00 - 19.00

Zajęcia świetlicowe - plastyka, gry plan-
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski, 
rękodzieło

codziennie - godz.16.00 - 18.00

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57  
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca nowoczesnego poniedziałek - godz.17.30 - 18.30
Aerobik poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty gry na pianinie wtorek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty gry na gitarze wtorek - godz.16.00 - 19.00 
Warsztaty rytmiczne dla dzieci 3 - 5 lat wtorek - godz.17.00 - 18.00 
Aerobik środa - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.14.15 - 16.00
Warsztaty baletu klasycznego czwartek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie 
na sucho

czwartek – 24 stycznia 
godz.18.00 – 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych sobota - godz.19.00 - 21.00

Tenis stołowy codziennie w godz.
Warsztaty cheerleaderek trwa nabór 
Warsztaty mażoretek trwa nabór 

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52   
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.00 - 19.30
Aerobik poniedziałek - godz.18.15-19.15
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży poniedziałek - godz.19.00 - 22.00
Warsztaty tańca ludowego dla dzieci wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Walking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży - 
zajęcia wokalne

środa - godz.18.00 - 20.00, co drugi 
tydzień

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00
Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00
Aerobik trwa nabór
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Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzie-
ży i dorosłych trwa nabór 

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy dla dzieci 4 - 6 lat poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy i gry planszowe  wtorek - godz.14.30 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży środa - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy dla dzieci 4 - 6 lat  środa - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy, gry edukacyjne i planszowe czwartek - godz.14.0 0 - 16.30 
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.17.00 - 19.00  
Gry i zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe piątek - godz.15.30 - 18.00
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek - godz.18.00 - 20.00 
wtorek - godz.17.00 - 20.00 
środa - godz.18.00 - 20.00 
czwartek – godz.19.00 – 20.00 
piątek - godz.18.00 - 21.00

Dom Kultury w Zakrzowcu  
tel. 12 281 93 66   
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Zabawy rytmiczne dla dzieci 3 – 6 lat poniedziałek - godz.16.30 – 17.15

Warsztaty tańca nowoczesnego poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
trwa nabór

Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Wspólne odrabianie lekcji wtorek – godz.16.30 – 17.30
Małe gotowanie środa – godz.16.30 – 18.00
Wspólne odrabianie lekcji środa – godz.18.30 - 19.30
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada czwartek - godz.16.00 - 17.30

Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada piątek – godz.18.00 – 20.00

Aerobik trwa nabór
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia 
świetlicowe, dyskoteki codziennie w godz. pracy placówki

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy placówki
Siłownia codziennie w godz. pracy placówki

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33 
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.0 poniedziałek – godz.12.40 - 13.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek – godz.13.40 – 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. III wtorek – godz.12.40 - 13.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. IV wtorek – godz.13.40 – 15.00
Spotkanie klubu Babskie pogaduchy wtorek – godz.17.00 – 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci kl.I -  II środa – godz.12.40 - 13.30
Warsztaty taneczne dla dzieci kl. III – IV - V środa – godz.15.00  - 17.00
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. I czwartek – godz.12.40 - 13.30
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. II-III czwartek – godz.13.40 – 14.30
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. IV-VI czwartek – godz.14.35 -16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.I  piątek – godz.12.30 – 13.30
Warsztaty taneczne dla dzieci kl.0 piątek – godz.12.30 – 13.30
Warsztaty taneczne  - mażoretki piątek – godz.15.00 – 17.00
Gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy w godzinach pracy placówki

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel. 12 281 32 64   
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.16.00 - 18.00

Spotkania Klubu Seniora II i IV wtorek mies. 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 najmłodszych  piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych trwa nabór 
Nauka gry na gitarze trwa nabór 

Filia Niepołomice Jazy
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
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 
Gry i zabawy świetlicowe wtorek - godz.14.00 - 18.00 
Zajęcia na basenie środa - godz.15.30 - 18.00
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Język angielski dla początkujących czwartek - godz.15.00 - 16.30 
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 koszykówka piątek - godz.15.00 - 16.30
gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Gry i zabawy sportowe dla dzieci codziennie w godz. 14.15 - 18.00

Klub Kultury w Suchorabie 
tel. 12 284 05 57   
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych poniedziałek - godz.10.10 -10.55 
Klub Malucha poniedziałek - godz.11.00 -13.00 
Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, odrabia-
nie zadań poniedziałek - godz.11.30 - 13.30 

Klub Malucha wtorek  - godz.10.00 – 13.00
Warsztaty gry na keyboardzie wtorek - godz.13.40 - 15.15
I ty możesz zostać Pitagorasem - zabawy 
matematyczne wtorek godz.13.30 – 15.00

Warsztaty gry na gitarze środa - godz.12.40 – 17.00
Klub Malucha czwartek  godz.10.00 – 13.00

Grupa teatralna Promyczek piątek - godz.13.30 – 15.30 
(co drugi tydzień) 

Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie 
na sucho 17 stycznia godz.18.00

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928   
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Szkółka gitarowa poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.16.00 - 19.00 
Studio Piosenki wtorek - godz.16.00 - 17.30
Próby zespołu Chobot Blues Band  wtorek - godz.18.00 - 20.00  
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarstwa LĄDOWEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Pracownia modelarstwa MORSKIEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Pracownia modelarstwa LOTNICZEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Próby zespołu „Bez Nazwy” czwartek - godz.19.00 - 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Nordic Walking - zajęcia na terenie Puszczy 
Niepołomickiej, prowadzi certyfikowany 
instruktor fitness

czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie, tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora III niedziela miesiąca 



Styczeń 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

60    

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65
kontakt@mcdis.pl

zajęcia plastyczne (9-12 lat) poniedziałek – godz. 13.5o – 15.oo
zajęcia plastyczne (7-8 lat) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo

nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) poniedziałek – godz. 14.oo – 20.oo

taniec klasyczny (balet) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia wyrównawcze (j. polski) poniedziałek – godz. 16.oo – 17.oo
JOGA początkujący poniedziałek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna poniedziałek – godz. 18.3o – 19.45
nauka języka rosyjskiego poniedziałek – godz. 17.3o – 18.3o
nauka gry na rogu poniedziałek – godz. 19.oo – 21.oo
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wtorek – godz. 8.3o – 9.3o
zajęcia wokalne (indywidualne)  wtorek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) wtorek – godz. 13.oo – 15.35

nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo

nauka gry na perkusji (indywidualne) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo
taniec hip hop (7-11 lat) wtorek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 17.oo – 18.oo
zajęcia wyrównawcze (j. polski, j. angielski) środa – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) środa – godz. 13.oo – 21.oo

nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) środa – godz. 13.oo – 19.oo

zajęcia umuzykalniające (3-4 lata) środa – godz. 16.3o – 17.15
zajęcia umuzykalniające (5-6 lat) środa – godz. 17.2o – 18.o5
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) czwartek – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na pianinie (indywidualne) czwartek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wokalne (indywidualne) czwartek – godz. 14.3o – 20.3o
taniec MIX (7-9 lat) czwartek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec MIX (5-6 lat) czwartek – godz. 17.1o – 18.1o 
taniec współczesny dla młodzieży czwartek – godz. 18.15 – 19.45
PILATES czwartek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna czwartek – godz. 18.3o – 19.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) piątek – godz. 13.oo – 15.35
zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat) piątek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia plastyczne dla młodzieży piątek – godz. 15.3o – 17.3o
taniec klasyczny (balet) piątek – godz. 15.3o – 16.3o
warsztaty teatralne dla młodzieży piątek – godz. 16.oo – 18.oo
nauka gry na rogu piątek – godz. 18.oo – 21.oo

Dom Kultury Inspiro 
tel. 664 453 071, 12 281 93 60 
biuro@inspiro.org 
www.inspiro.org 
Zajęcia dla najmłodszych, grupa  2,5-3 lata poniedziałek 15.30 – 16.30
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata poniedziałek 16.40 – 17.40
Zajęcia dla najmłodszych, grupa  2,5-3 lata poniedziałek 17.50 – 18.50
CZTERY CZWARTE - zabawy rytmiczne, 
grupa 4-latki z rodzicami poniedziałek 18.00 – 18.45

RYTMIKA (zajęcia dla uczestników zajęć 
z baletu Klasa 02 i Klasa 03) poniedziałek 17.00 – 18.00

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 7- 8 lat poniedziałek 15.00 – 17.00

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 9 -11 lat poniedziałek 17.15 – 19.15

Spotkania Bractwo Rycerskie w Niepołomicach poniedziałek 19.00 - 21.00

BALET klasa 0 (4-5 lat) czwartek 15.00 – 16.00
BALET klasa 01 (5-6 lat) wtorek, czwartek 16.00 – 17.00

BALET klasa 02 (6-8 lat) wtorek, czwartek 17.00 – 18.00
BALET klasa 03 (8-12 lat) wtorek, czwartek 18.00 – 19.00
Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 – 16.00
BAJKI NA CZTERY ŁAPY, grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00
ŁOWCY EMOCJI (warsztaty animacji poklat-
kowej), grupa 6-8 lat wtorek 16.00 – 17.00

ŁOWCY EMOCJI (warsztaty animacji poklat-
kowej), grupa 9-11 lat wtorek 17.00 - 18.00

PATCHWORK (zajęcia dla młodzieży i doro-
słych prowadzone w języku angielskim wtorek 19.00 – 21.00

WARSZTATY TEATRALNE dla młodzieży wtorek 19.30 – 21.00
ZEUS I SPÓŁKA – mit jak malowany, grupa 
7-8 lat środa 15.10 – 16.10

ZEUS I SPÓŁKA – mit jak malowany, grupa 
9 - 11 lat Środa 16.20 – 17.20

MAŁE I DUŻE ARCHITEKTONICZNE 
PODRÓŻE, grupa 5-6 lat środa 17.30 – 18.30

DWIE CZWARTE – zabawy rytmiczne, grupa 
2-latki z rodzicami środa 17.15 – 18.00

TRZY CZWARTE - zabawy rytmiczne, grupa 
3-latki z rodzicami środa 18.00 – 18.45

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla dorosłych 
grupa I środa 17.30 – 18.15

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla dorosłych 
grupa II środa 18.15 – 19.00

Joga środa 19.00 – 20.00
Warsztaty teatralne dla dorosłych 26 + środa  20.30 – 21.30
UNO, DUE, TRE – włoski na wesoło, grupa 
4-5 lat czwartek 14.50 – 15.50

UNO, DUE, TRE – włoski na wesoło, grupa 
6-8 lat czwartek 16.00 – 17.00

WARSZTATY KROJU I SZYCIA dla dzieci 
prowadzi MISIA KITKA, grupa 5-6 lat czwartek 17.00 – 18.00

WARSZTATY KROJU I SZYCIA dla dzieci 
prowadzi MISIA KITKA, grupa 7-8 lat czwartek 18.00 – 19.00

Klub dinowiedzologów, grupa 5-6 lat czwartek 16.00 – 17.00
Klub dinowiedzologów, grupa 7-12 lat czwartek 17.10 – 18.10
MULTICULTURE  
zajęcia prowadzone w języku angielskim czwartek 19.00 – 20.00

MULTICULTURE  
zajęcia prowadzone w języku angielskim czwartek 20.10 – 21.10

PODRÓŻE WOKÓŁ ŚRODKA, grupa 5-6 lat piątek 14.30 – 15.30

PODRÓŻE WOKÓŁ ŚRODKA, grupa 7-8 lat piątek 15.50 – 16.50

POD MIKROSKOPEM, grupa 5-7 lat piątek 15.40 – 16.40
POD MIKROSKOPEM, grupa 8-11 lat piątek 16.40 - 17.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 6-7 lat piątek 15.40 – 16.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 8-11lat piątek 17.00 – 18.00
Karate dla dzieci AKT Niepołomice, piątek 14.20 – 15.20
Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 
spotkania otwarte piątek 18.30 – 20.30

Otwarte warsztaty rękodzieła artystycznego dla 
młodzieży i dorosłych
(8 luty) Z podartych na paski skrawków mate-
riałów zrobimy torby, bransoletki i koronki  
(15 marzec) z wierzbowych witek wypleciemy 
koszyczki wielkanocne i wianki – bazy pod 
stroiki 
(12 kwiecień)  z gazet papier wykonamy 
czerpany zdobiony suszonymi roślinami, miski 
i biżuterię 
(17 maj) z kolorowej wełny ufilcujemy naszyj-
niki i kolczyki 
(14 czerwiec)  z siana, kolorowych szmatek 
i wełny wykonamy motanki, żadanice i kru-
pienniczki – tradycyjne słowiańskie laleczki

piątek 18.30 – 21.00

ZAMKOWE PORANKI - warsztaty rodzinne 
ZAMEK W NIEPOŁOMICACH 
warsztaty bezpłatne

niedziela 11.00 – 13.00 
10 luty 
24 luty 
10 marzec

KAlENDAriuM








