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Szanowni Państwo!

Nasza gmina przystąpiła do projektu „E-powiat”. Jego celem jest umieszczenie w jed-
nym miejscu (na platformie cyfrowej) wszystkich danych przestrzennych, którymi 
dysponują powiat i gminy. Efekt: znaczne usprawnienie załatwiania spraw.

Internet staje się coraz częściej źródłem informacji. W tym sensie zmieniają się także 
media. Już tylko część gazety, głównie publicystyczna, jest drukowana, a reszta, głów-
nie informacyjna, znajduje się na portalu gazetowym. I my, jako Gazeta Niepoło- 
micka, podążamy za tymi zmianami, przenosząc część informacji do portalu Niepo- 
łomic, a drukując więcej publicystyki. Przy okazji, zmieniliśmy nieco strukturę i pro-
jekt gazety. Mam nadzieję, że nowa forma przypadnie Państwu do gustu.

Naszym czytelnikom, autorom, współpracownikom, przyjaciołom i krytykom – od  
zespołu Gazety Niepołomickiej, najlepsze życzenia Wielkanocne, tego co ważne,  
piękne i radosne!

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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Joanna Musiał

13 lutego Gmina Niepołomice podpi-
sała porozumienie o przystąpieniu do 
projektu „E-powiat”. W przedsięwzięciu  
bierze udział powiat wielicki – jako 
lider projektu – i pięć tworzących go 
gmin (Niepołomice, Wieliczka, Kłaj, 
Gdów, Biskupice). 

Celem projektu jest umieszczenie 
w jednym miejscu (na platformie 
cyfrowej) wszystkich danych prze-

strzennych, którymi dysponują powiat i gmi-
ny. Znacznie usprawni to załatwianie spraw, 
które obejmują dane lub informacje prze-
strzenne, np. decyzje środowiskowe, kwestie 
związane z ewidencją gruntów. Komplekso-
wo gromadzone i udostępniane dane, będą 
też na bieżąco aktualizowane. 

Największą zaletą dla gmin będzie dostęp 
do danych przestrzennych w zasobie Staro-
stwa Powiatowego. Informacje, o które dziś 
gminy muszą się zwracać do starostwa, dzię-
ki „E-powiat” będę mogły sprawdzić same. 
Oznacza to dostęp on-line do wszystkich 
aplikacji znajdujących się na serwerze powia-
tu wielickiego, m.in.: do ewidencji gruntów 
i budynków, informacji o strukturze własno-
ści, ewidencji sieci uzbrojenia terenów oraz 
innych map i dokumentów mających odnie-
sienie przestrzenne. 

Nasza gmina – zaraz po powiecie – jest 
największym beneficjentem projektu, posia-

da bowiem najbardziej rozbudowane bazy 
danych. Staramy się o to, żeby mieć własny 
serwer, dzięki czemu będziemy mogli stale 
rozbudowywać gromadzone informacje. Po-
zostałe gminy będą korzystać z serwera po-
wiatu. 

Pełna nazwa projektu brzmi „E-powiat 
– Zintegrowany System Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej wspomagający zarządza-
nie Powiatem Wielickim”. Jego wartość wynosi 
ponad 2,6 mln zł. Uczestnicy projektu ubiega-
ją się o dofinansowanie z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego w wyso-
kości ok. 2 mln złotych. Wkład własny Gminy 
Niepołomice ma wynosić 150 tys. zł. 

Obecnie staramy się o dofinansowanie 

inwestycji z Unii Europejskiej. Jeśli wniosek 
zostanie przyjęty, realizacja projektu ruszy 
jeszcze w tym roku (prawdopodobnie we 
wrześniu). Jego zakończenie przewidziano 
na 2014 rok. Konkurencja jest duża, jednak 
mamy spore szanse na otrzymanie dotacji, 
ponieważ nasz projekt jest kompleksowy 
oraz bierze w nim udział powiat i wszystkie 
gminy powiatu wielickiego.

Projekt będzie spełniał wymagania wdro-
żenia kompleksowej Infrastruktury Informa-
cji Przestrzennej (IIP) dla obszaru powiatu 
wielickiego zgodnie z założeniami europej-
skiej Dyrektywy INSPIRE oraz jej polskiego 
odpowiednika - Ustawy o infrastrukturze in-
formacji przestrzennej  

Co to oznacza dla mieszkańców?

Spore ułatwienie i oszczędność czasu – w wielu przypadkach nie będziemy już musieli 
jechać do Wieliczki. Po uruchomieniu projektu „E-powiat” będziemy mogli sprawdzić to 
na swoim komputerze w domu. Obecnie, jeśli chcemy dowiedzieć się, w którym miejscu 
przez działkę przebiega prąd czy woda (czyli tzw. uzbrojenie terenu) zwracamy się z tym 
do Starostwa Powiatowego. Dzięki E-powiat sprawdzimy to sami. Dzisiaj, jeśli chcemy 
np. dowiedzieć się czy, działka jest budowlana czy rolna kontaktujemy się z urzędem 
miasta. 
Informacji, do których będziemy mieli dostęp będzie znacznie więcej. Od adresów urzę-
dów, instytucji, służb i straży, szpitali, przez bazy noclegowe, komunikację zbiorową, 
tereny rekreacyjne, zabytki, aż po informacje na temat gminnych działek na sprzedaż, 
zamknięte odcinki dróg i wyznaczone objazdy. Wszystkie dane będą pogrupowane 
w czterech profilach: mieszkańca, turysty, inwestora oraz w profilu bezpieczeństwa.

MAgisTrAT

E-powiat: informacja w domu
W wielu przypadkach nie będziemy już musieli jechać do Wieliczki. Dzisiaj, jeśli  
chcemy np. dowiedzieć się czy działka jest budowlana czy rolna kontaktujemy się  
z urzędem miasta. Po uruchomieniu projektu „E-powiat” będziemy mogli sprawdzić  
to na swoim komputerze w domu.

Nowe chodniki i parking
Joanna Musiał

18 lutego burmistrz Roman Ptak 
podpisał umowę z firmą BUD-MA 
z Pobiednika Wielkiego (wyłonioną 
w drodze przetargu) na odnowę cen-
trum Podłęża i Zagórza. 

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Podłę-
ża zyskają nowy parking i chodnik, zaś 
mieszkańcy Zagórza nowy chodnik. 

Zakończenie prac zaplanowano na koniec 
sierpnia. 

Inwestycję podzielono na cztery etapy:
•	 do	 30	 kwietnia	 –	 budowa	 parkingu	 przy	

ul. Fidelusa w Podłężu,
•	 do	31	maja	–	utwardzenie	terenu	pod	par-

king przy stacji PKP w Podłężu,
•	 do	30	czerwca	–	budowa	chodnika	w	Za-

górzu (od szkoły do domu kultury),
•	 do	 31	 sierpnia	 –	 budowa	 chodnika	 przy	 

ul. Kolejowej w Podłężu.
Umowa z wykonawcą opiewa na ponad 
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633 tys. zł. Projekt jest współfinansowany 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013   

Foto: Szymon Urban

Remont placu targowego

Joanna Kocot

Trwają prace na placu targowym 
w Niepołomicach. Rozpoczęły się 
5 lutego. Zakupy na odnowionym 
placu zrobimy już jesienią. 

Dzięki podejmowanym pracom, za-
miast dziur i powykrzywianych 
płyt, chodzić będziemy po równej 

nawierzchni, a zamiast na poniszczonych 
stołach, towar będzie eksponowany na ele-
ganckich stoiskach. Dla kierowców zostanie 
uruchomiony wygodny parking, kupujący 
będą mogli skorzystać z nowego zaplecza sa-
nitarnego, a sprzedający formalności związa-
ne z prowadzeniem handlu na placu załatwią 
w biurze.

Wykonawca ma ukończyć przebudowę 
w ciągu ośmiu miesięcy. Aby remont nie był 
dla mieszkańców zbyt uciążliwy, plac targowy 
działać będzie na terenie nieopodal kościoła, 
przy ulicy Pięknej. W miejscu, w którym od 
kilku lat w Dni Niepołomic, zlokalizowane 
jest wesołe miasteczko. Lokalizacja została 
wybrana ze względu na dobry dojazd i bli-
skość parkingu. Handel ruszył tam 19 lutego.

Na placu targowym wykonane zostaną 
przekładki sieci, kanalizacja opadowa, ro-
boty nawierzchniowe: brukarskie (na placu 
i chodnikach) oraz asfaltowe (na drogach 
wewnętrznych). Zbudowany zostanie budy-
nek zaplecza z biurem, toaletami i miejscem 
na gromadzenie odpadów. 

Powstaną nowe wiaty handlowe na części 
placu, zamontowane - ławki, kosze, stojaki 
rowerowe. Wykonana zostanie także kom-
pleksowa modernizacja oświetlenia (nowe 
sieci i lampy). Przebudowana będzie też ulica 
Targowa od skrzyżowania z ul. 3 Maja/Bato-
rego do mostka na ul. Spółdzielczej.

Na odnowiony plac targowy zapraszamy 
już we wrześniu  

Zakupy na odnowionym placu zrobimy we wrześniu



Marzec 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

4    

MAgisTrAT

Szybki internet

Tadeusz Feret

Na większości obszaru Niepołomic 
będzie internet z transferem do 40Mb/s. 
Niektórzy niepołomiccy internauci 
będą mogli korzystać z prędkości 
do 80 Mb/s. 

Pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, na terenie naszego 
miasta, ruszyły prace związane z uno-

wocześnieniem infrastruktury telekomunika-
cyjnej Telekomunikacji Polskiej. Zakres robót 
obejmuje budowę szaf ONU i niezbędnych do 
ich funkcjonowania sieci światłowodowych.

Węzły dostępowe, zlokalizowane przy 
ulicach Batorego, Bocheńskiej, Kolejowej, 
Modrzejewskiej, Parkowej, Płaszowskiej 
i Staniąteckiej, zapewnią mieszkańcom ko-
rzystającym z usług TP zwiększenie prędko-
ści Internetu. 

Użytkownicy mieszkający w odległo-

ści 300-400 m od wspomnianej szafy mogą 
w technologii VDSL korzystać z dostępu do 
Internetu z prędkością do 80 Mb/s. Miesz-
kający trochę dalej od węzła dostępowego 
będą mogli korzystać z mniejszej prędkości, 
ale i tak założenie jest takie, że na większości 
obszaru Niepołomic będzie możliwy Internet 
z transferem do 40Mb/s. 

Inwestor zapewnia, że dzięki przychyl-
ności i pomocy Gminy Niepołomice prace 
prowadzone przez firmę Infostrady Polskie 
prowadzone są w ekspresowym tempie, 
a ich zakończenie planowane jest za ok. dwa 
miesiące  

Wyrób dowód osobisty

Marek Bartoszek

Przemeldowanie, o którym pisaliśmy  
w ubiegłym miesiącu, wiąże się  
z wymianą dowodu osobistego.  
W jaki sposób wyrobić lub sprawnie 
wymienić dokument poświadczający 
naszą tożsamość?

Posiadanie dowodu osobistego to obo-
wiązek każdej pełnoletniej osoby 
posiadającej polskie obywatelstwo 

i mieszkającej na terenie naszego kraju. Do-
wód osobisty musimy mieć także, po ukoń-
czeniu 15 lat, jeśli pozostajemy w stosunku 
pracy, bądź nie mieszkamy wspólnie z oso-
bami, które sprawują nad nami władzę rodzi-
cielską do osiągnięcia pełnoletności. 

Dowód może również wyrobić obywatel 
polski, który ukończył 13 lat. Na uzasadniony 
wniosek rodziców dowód może być wydany 
osobie, która nie ukończyła 13 lat. 
ważność

Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty 
jego wydania. Wydany osobie niepełnolet-
niej traci ważność po 5 latach. Wyrobiony po  
65. roku życia dowód osobisty ważny jest 
bezterminowo.

Formularz
Wypełnienie wniosku o wydanie dowo-

du osobistego (na następnej stronie) nie jest 
trudne. Wystarczy, że poprawnie wpiszemy 
nazwę urzędu, w którym składamy formularz 
uzupełniony w podstawowe dane personalne 
takie jak: PESEL, nazwisko, imiona, nazwisko 
rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe 
matki, swoją datę i miejsce urodzenia, kolor 
oczu, wzrost, płeć, miejsce zamieszkania na 
pobyt stały lub czasowy. Należy także określić 
czy będzie to nasz pierwszy dowód, wymiana 
związana z upływem terminu ważności czy 
zmiana danych. 

Na koniec pod zdaniem: „Uprzedzony 
o odpowiedzialności karnej z art. 272 Ko-
deksu karnego za fałszywe zeznanie, praw-
dziwość powyższych danych stwierdzam 
własnoręcznym podpisem” wpisujemy 
miejscowość, datę oraz podpisujemy się 
czytelnie. 
Dodatkowe wymagania

Kiedy nasz formularz jest wypełniony 
i udajemy się z nim do Referatu Ewidencji 
Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy musi-
my pamiętać o zabraniu ze sobą dwóch ak-
tualnych, jednakowych, wyraźnych fotografii 
o wymiarach 34x45mm. 

Przedstawiona na nim osoba powinna 
być ukazana z lewego półprofilu z widocz-
nym lewych uchem, nie może mieć natomiast 
nakrycia głowy, czy okularów z ciemnymi 
szkłami. Oprócz zdjęć musimy mieć ze sobą 
odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy to 
osób niezamężnych, lub odpis skrócony aktu 
małżeństwa z informacją o aktualnie używa-
nym nazwisku. 

Załatwienie sprawy
Wyrobienie dowodu osobistego jest bez-

płatne. Dokument otrzymamy do 30 dni od 
dnia złożenia opisanych powyżej dokumen-
tów. Dowód osobisty odbiera się osobiście 
(małoletni w obecności opiekuna prawnego). 

Korzyści
Posiadanie dowodu osobistego to nie 

tylko obowiązek. Dzięki niemu możemy bez 
przeszkód przekraczać granice państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz krajów, które 
na podstawie dodatkowych umów uznają ten 
dokument za wystarczający do przekroczenia 
granicy   

Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. Wydany osobie niepełno- 
letniej traci ważność po 5 latach. Wyrobiony po 65 roku życia dowód osobisty, ważny 
jest bezterminowo.
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Na tabletach

Przemysław Kocur

W lutym ukazało się drukiem kolejne 
wydanie informatora „Nasze Niepoło-
mice 2013”. Ale mamy niespodziankę: 
tym razem dostępne jest także wydanie 
na tablety! 

Informator w formacie epub można 
otworzyć zarówno na tablecie jak i na 
smartfonie. Wydanie elektroniczne za-

wiera linki do wszystkich stron interneto-
wych i adresów poczty elektronicznej, co 
czyni z niego interaktywne narzędzie do 
kontaktowania się z instytucjami, placów-
kami, firmami i osobami, których dane są 
zawarte w publikacji.

To najprawdopodobniej pierwsze tego 
typu wydanie w skali kraju. Mamy nadzieję, 
że spotka się z zainteresowaniem i ciepłym 
przyjęciem. Wydanie można ściągnąć z na-
szej strony niepolomice.eu 

„Nasze Niepołomice 2013” to 70-stroni-
cowa publikacja, która zawiera najważniej-
sze informacje z zakresu edukacji, kultury, 
sportu i rekreacji oraz wielu innych. Są one 
uzupełnione obszernymi danym teleadre-

sowymi. To już szóste wydanie gminnego 
informatora, który co roku jest uzupełniany 
o nowe treści, zgodnie z sugestiami i uwaga-
mi mieszkańców. 

Informator w formie tradycyjnej można 

otrzymać w Referacie Promocji Urzędu Mia-
sta i Gminy (ul. Zamkowa 5). Jest on także 
częścią tzw. pakietu powitalnego dla nowych 
mieszkańców naszej gminy  

To najprawdopodobniej pierwsze tego typu wydanie w skali kraju. Wydanie można 
ściągnąć z naszej strony niepolomice.eu

spotkanie z sołtysami i rolnikami
14 marca o godzinie 10.00 na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się spo-
tkanie z sołtysami i rolnikami Gminy Niepołomice.

Tematyka spotkania:
1. Zmiany jakie nastąpią we wniosku obszarowym w porównaniu do roku ubiegłego.
2. Analiza najczęściej występujących błędów w kampanii 2012 r.
3. Strefy buforowe, płatne usługi doradcze, tworzenie grup producenckich, 
    składanie wniosków przez Internet.
4. Rejestracja zwierząt.
5. Odpowiedzi na pytania.

Bezpłatna mammografia
Bezpłatne badania mammograficzne 
(dostępne co dwa lata)
•		21-22	marca
•		panie	w	wieku	50-69	lat	
    (1944-1963)
•	 Mammobus	 ustawiony	 będzie	
w godz. 9.00-16.00 przy OSP Niepo-
łomice, ul. Grunwaldzka 7
•	 	Rejestracja:	12	633	02	18,	501	620	
281. Przy rejestracji należy podać nr 
PESEL.
•	 	Wykonawca	 badań:	Centrum	Me-
dyczne MASZACHABA, ul. Prądnic-
ka 50a, Kraków, tel. 12 633 02 18

Zbadaj się, bądź pewna.

Urodzenia – 20
Małżeństwa – 6
Migracje – 73
Wymeldowania z pobytu stałego – 6
Zgony – 17

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 470, w tym:
miasto –  10 139
gmina – 14 331
Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – styczeń 2013

MAgisTrAT
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FAKTy

KróTKO

Ocalić od zapomnienia
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

1 lutego, w Domu Kultury w Woli Za-
bierzowskiej, została otwarta wystawa 
fotograficzna, połączona z prezentacją 
dawnych narzędzi gospodarstwa domo-
wego oraz degustacją swojskiego jadła. 
To już druga wystawa w okresie  trzech 
miesięcy, którą Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej, przy współpracy z No-
wohuckim Centrum Kultury, zorga-
nizował dla mieszkańców. Wystawa 
to zdjęcia autorstwa Adama Gryczyń-
skiego zatytułowane „Powrót do prze-
szłości”, przedstawiające sylwetki ludzi 
w podeszłym wieku. 
Wystawę wzbogaciły makatki kuchen-
ne z prywatnych zbiorów Jerzego Ku-
jawskiego, kolekcjonera posiadającego 
w swych zbiorach ponad pięćset maka-
tek z różnych okresów i regionów. Do-
pełnienie wystawy stanowią zabytkowe 
eksponaty i narzędzia gospodarstwa 
domowego, udostępnione z prywat-
nych zbiorów Henryka Kieresa z Za-
bierzowa Bocheńskiego. 
Spotkanie wzbogaciła oprawa arty-
styczna grup śpiewaczych „Wolańska 
Muza” z Woli Zabierzowskiej i „Zabie-
rzanie” z Zabierzowa Bocheńskiego, 
a także Kapeli Ludowej „Wolanie”. Nie 
zabrakło ciast oraz swojskiego chleba 
ze smalcem, przygotowanych przez Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
W czasie spotkania przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ciastoń pogratu-
lował pomysłu wystawy oraz inicjatywy 
nawiązania współpracy z Nowohuckim 
Centrum Kultury, jako elementu wyjścia 
na zewnątrz Domu Kultury oraz możli-
wości wzbogacenia miejscowej oferty. 

Półrocze w Zabierzowie
Maria Strzelec
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

31 stycznia, w Domu Kultury w Zabie-
rzowie Bocheńskim, znów zrobiło się 
gwarno i kolorowo, a to za sprawą spo-
tkania, na którym zaprezentowana zosta-
ła działalność DK w ostatnim półroczu. 
Największym zainteresowaniem cieszy 
się taniec mażoretkowy. W pięciu gru-
pach wiekowych, od 6 do 16 lat, pod 

Powstańczy jubileusz

Joanna Musiał 

27 stycznia, w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa, obchodziliśmy 150. 
rocznicę wybuchu Powstania Stycznio-
wego. Gościem specjalnym wieczoru był 
poseł na Sejm RP, prof. Włodzimierz 
Bernacki. 

Jako pierwszych na scenie zobaczyliśmy 
uczniów niepołomickich szkół, którzy 
przygotowali inscenizację „Żywe obrazy”. 

Inspiracją do przedstawienia było malarstwo 
Artura Grottgera, jednego z czołowych przed-

stawicieli romantyzmu w malarstwie polskim. 
Młodzież zaprezentowała trzy obrazy: „Po-

żegnanie powstańca”, „Bitwa” i „Żałobne wieści”. 
Całość uzupełniały wiersze i pieśni z okresu Po-
wstania Styczniowego, a także stroje z epoki.  

Inscenizacja została przygotowana pod pa-
tronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej, któ-
rej opiekunem jest Barbara Post, radna Rady 
Miejskiej w Niepołomicach. Barbara Post 
pomagała też uczniom w scenariuszu, razem 
z nauczycielami niepołomickiego gimnazjum: 
Joanną Kopeć-Kopczyńska i Małgorzatą Jusz-
czyk. W skompletowaniu strojów i scenografii 
wsparcia udzielili strażacy z OSP w Zagórzu 
oraz Jacek Dewódzki.

Tuż po części artystycznej wykład pt. „Po-
wstanie Styczniowe z perspektywy politologa 
i historyka” wygłosił prof. Włodzimierz Ber-
nacki. Analizując przyczyny Powstania Stycz-
niowego – największego polskiego zrywu na-
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opieką instruktora ćwiczy swoje umie-
jętności około 35 dziewcząt. 
Nie mniej słynni są „Zabierzanie”. Dzięki 
ich zaangażowaniu w kultywowanie śpie-
wu grupowego, możemy słyszeć wiele 
nieznanych lub zapomnianych piosenek. 
Tego dnia popłynęły melodie dawne, 
miłe dla ucha, lekkie i z przymrużeniem 
oka traktujące relacje damsko-męskie. 
Swoje prace pokazali też plastycy. Na wy-
stawie można podziwiać dzieła wykona-
ne różnymi technikami. Są też nieśmiałe 
wprawki z zakresu rękodzieła, szczegól-
nie te wykonane z papierowej wikliny. 
A do czego może być wykorzystana stara, 
spisana na straty książka? Na to pytanie 
też znajdzie się u nas odpowiedź. 
Na zakończenie spotkania dokonali-
śmy próby lotu balonem. Niemożliwe? 
A jednak młodzi modelarze pod opieką 
instruktora napełnili ciepłym powie-
trzem przygotowany przez siebie balon 
i już, już miał polecieć, tylko że nasz 
sufit nie jest otwierany, więc z prawdzi-
wym lotem zaczekamy na sprzyjające 
warunki na zewnątrz.  

Ostatki na ludowo
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

Aby tradycji stało się zadość, w ostatni 
dzień karnawału, tj. 12 lutego, w Domu 
Kultury w Woli Zabierzowskiej odbyło 
się spotkanie integracyjne pod nazwą 
„Ostatki na ludowo”. Ostatki, inaczej 
zapusty lub śledzik, to tradycyjnie 
ostatnie dni karnawału, poprzedzają-
ce Środę Popielcową i Wielki Post. To 
również czas licznych spotkań towa-
rzyskich, tańców, zabaw i oczywiście 
czas jedzenia tłustych potraw, w tym 
słodkich pączków i faworków.
W zabawie i tańcach udział wzięli se-
niorzy z trzech Kół Emerytów i Ren-
cistów, z Zabierzowa Bocheńskiego, 
Chobotu i Woli Zabierzowskiej, a także 
zaproszeni goście.  
Od samego początku zabawy wyłoniła 
się para, która ostatecznie została wy-
brana Królową i Królem Balu. Byli to 
Państwo Helena i Kazimierz Łyskowie, 
którzy w cygańskich strojach bawili to-
warzystwo przez cały czas, wymyślając 
przeróżne przyśpiewki i wesołe zabawy. 
Całemu spotkaniu towarzyszyła Kape-
la Ludowa „Wolanie”, przygrywając do 
tańca i śpiewów, grając melodie ludo-
we, walczyki, poleczki i wspaniałe cy-
gańskie tanga. 

rodowego – podkreślał, żeby nie rozpatrywać 
go w kategoriach słuszności, ale bardziej jako 
potrzeby wynikającej z charakteru Polaków. 

Prof. Włodzimierz Bernacki od 2001 roku 
jest wykładowcą i profesorem Państwowej Wyż-

szej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemy-
ślu. Od 2005 kierownik Zakładu Myśli Politycz-
nej. W latach 2008-2012 roku dyrektor Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Foto: Joanna Musiał
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Podziękowanie

Szczególne podziękowania  Państwu Jolancie i Aleksandrowi Jurek – właścicielom firmy JUREK 
CATERING SERWIS za pomoc techniczną oraz użyczenie niezbędnego sprzętu do organizacji  
tegorocznego Gminnego Balu Seniora

Zarząd Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach

Organizatorem spotkania był Dom Kul-
tury w Woli Zabierzowskiej. Współpra-
ca z Paniami z Koła Gospodyń pozwoli-
ła zadośćuczynić tradycji i postawić na 
stołach przygotowane przez nie smako-
wite potrawy.

Historia z kolęd
Maria Strzelec
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

Jak szybko mija czas tradycyjnie prze-
znaczony na śpiewanie kolęd, prze-
konaliśmy się  podczas spotkania na 
dorocznym Przeglądzie Grup Kolęd-
niczych. 29 stycznia, w Domu Kultu-
ry w Zabierzowie Bocheńskim, roz-
brzmiewały kolędy i pastorałki. 
Przybyły niezawodne grupy śpiewacze 
seniorów oraz Kapela Ludowa „Wo-
lanie” z Woli Zabierzowskiej. Grupa 
śpiewacza „Nasza Wola” z Woli Bator-
skiej, „Wrzos” z Niepołomic, „Zabie-
rzanie” z Zabierzowa Bocheńskiego, 
„Wolańska Muza” z Woli Zabierzow-
skiej, a także spontanicznie utworzony 
spośród wszystkich uczestników do-
datkowy zespół, zaśpiewały łącznie 24 
różne, niepowtarzające się utwory. 
Z pierwszych wersów sprawny literat 
może utworzyć historię o narodzonym 
Dzieciątku, bo kiedy „Wśród nocnej ci-
szy” „ W pole pasterze poszli” zawołali 
„Bracia, patrzcie jeno” „ Jakieś światło 
nad Betlejem”, „W Betlejem sławnym” 
„Tam, na tej łące, na zielonej” „W dzień 
Bożego Narodzenia” na świat przyszła 
„Dziecina mała”, o czym oznajmiły 
„Tryumfy króla niebieskiego”. Za pa-
stuszkami możemy powiedzieć „Ej, by-
liśmy bracia…”. 

Przedstawienie jasełkowe 
„Chrystus się rodzi…”
Katarzyna Mydłowiecka
instruktor, Dom Kultury w Słomirogu

27 stycznia grupa teatralna „Akcja”, 
działająca przy Domu Kultury w Sło-
mirogu, zaprosiła rodziców, dziadków 
i mieszkańców na jasełka. Mali aktorzy 
z wielkim zaangażowaniem grali swo-
je role, przypominając biblijne sceny 
związane z narodzeniem Chrystusa. 
Całości przedstawienia towarzyszyły 
odpowiednio dobrane kolędy. Przed-
stawienie wyreżyserowała Anna Kot, 
prowadząca warsztaty teatralne.

FAKTy

Bal i 530 tancerzy
Joanna Kocot

Aż 530 osób zgromadził 8 lutego na 
Zamku Królewskim w Niepołomicach, 
XXI Karnawałowy Bal Seniora. 

Do dyspozycji seniorów oddane zostały 
sale Freskowa, Jagiellońska, Skarbiec, 
Rycerska i – po raz pierwszy w tym 

roku – Beczka. Miejsca siedzące były również 
w zamkowych piwnicach. Na tańce przygoto-
wano największe – salę Akustyczną i piwnicę 
Gotycką. 

Wielkie balowanie zaczynało się o 16.00. 
Pierwsi goście zjawili się już godzinę wcześniej. 
Bal rozpoczął Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich „Królewscy” przy Małopolskim Centrum 

Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Następnie 
zabrał głos burmistrz Roman Ptak – powitał ze-
branych i życzył wszystkim udanej zabawy. Po 
burmistrzu wystąpiła Grupa Śpiewacza Wrzos, 
która zakończyła część oficjalną. 

Później była już tylko zabawa i to świetna, 
bo seniorzy – nauczeni zapewne doświadcze-
niem z lat ubiegłych – na bal przybyli w do-
skonałych humorach. Do tańca zagrał Silver 
Moon, a podobało się tak, że parkiet w sali 
Akustycznej był cały czas zapełniony. Tancerze 
wymykali się na miejsca tylko, by kosztować 
specjałów, jakie serwowała Restauracja Królo-
wa Bona. I tak do północy…

Kolejny Karnawałowy Bal Seniora dopiero 
za rok. Na pocieszenie przypomnimy, że już za 
9 miesięcy Andrzejkowy Bal Seniora, na który 
już dziś serdecznie zapraszamy  

Foto: Jerzy Golowski
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list otwarty
ministra Andrzeja Parafianowicza

Szanowni państwo,

rok 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy składać do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej.  
Z satysfakcją obserwuję także coroczny wzrost grona zwolenników tej formy przesyłania deklaracji.

Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji – szczególnie takich jak PIT-11 i PIT-8C. Dlatego też 
pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do składania deklaracji i informacji dotyczących 
wszystkich pracowników w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifiko-
wanego certyfikatu, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl

W 2012 do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem skła-
dania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do 
urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. 

Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elek-
tronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi de-
klaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 na przykład w ubiegłym roku i nie 
zostało ono odwołane nie muszą składać go powtórne. 

Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania 
PIT za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie możliwe jest złożenie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, oraz PIT-19A 
wraz z załącznikami.

           z poważaniem, 
           PODSEKRETARZ STANU
           Andrzej Parafianowicz
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Pięciolecie Zagórzan

Barbara Wdaniec
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie, 
instruktor Domu Kultury w Zagórzu

20 stycznia Zespół Pieśni i Tańca Za-
górzanie świętował swoje pierwsze pięć 
lat działalności artystycznej. Uroczy-
stość odbyła się w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach. 

Do sali Akustycznej przybyło wielu 
zaproszonych gości. Po zapowiedzi 
konferansjera Sławomira Mikurdy, 

na scenie pojawiła się młodzież z Zagórza 
w strojach krakowskich. Koncert jubileuszo-
wy rozpoczęli tańcami narodowymi. Wpro-
wadzając gości w nastrój, zaprezentowali 

uroczystego poloneza, by następnie żywio-
łowym i wesołym tańcem pokazać piękno 
tańca ludowego własnego regionu – regionu 
krakowiaków wschodnich.   

Specjalnie na ten dzień młodzież przy-
gotowała prezentację multimedialną, w któ-
rej przedstawiła zdjęcia obrazujące znaczące 
występy, wyjazdy na konkursy i przeglądy, 
ważne momenty, chwile radości i pracy jakie 
składają się na historię zespołu. Można było 
przypomnieć sobie kiedy i jakie sukcesy ze-
spół odniósł, a mimo tak krótkiego okresu 
działania ma ich już kilka na swoim koncie.

Odziani w barwne stroje regionu lubel-
skiego z nieukrywana radością, lekkością 
i wdziękiem prezentowali suitę. Koleją odsło-
ną zespołu była suita tańce lachów sądeckich, 
wykonana z właściwym dla tego regionu 
wirującym rozmachem i temperamentem. 
W ostatniej suicie zaprezentowane zostały 
tańce rzeszowskie pełne żywiołowości i dy-
namiki. Wszystkim prezentowanym tańcom 
towarzyszyły przyśpiewki. 

Podczas wieczoru nie zabrakło miejsca 
dla Kapeli Ludowej, która od początku to-
warzyszy zespołowi. Kapela pod kierownic-
twem Macieja Ziobro w pełni pokazała swój 
profesjonalizm wykonała dla publiczności 
kilka utworów. 

Za całość działalności i wspaniały występ, 
za radość i autentyczność z jaką tańczy Ze-
spół Pieśni i Tańca Zagórzanie otrzymał od 
publiczności owacje na stojąco.

Na zakończenie uroczystości młodzież, 
choreograf Janusz Przepióra i Kapela Ludowa 
otrzymali liczne podziękowania, gratulacje 
i życzenia. Jubileusz był również okazją do 
złożenia podziękowań osobom, które w ja-
kikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju 
oraz działalności zespołu. Goście tego wie-
czoru mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć 
oraz wpisać się do kroniki zespołu. 

Wyrażając raz jeszcze podziękowanie, 
mamy nadzieję, że kolejnych jubileuszy bę-
dzie znacznie więcej, a zespół trwał będzie 
szereg kolejnych lat  

My, Cyganie
Henryk Osika
przewodniczący Koła Emerytów, 
kierownik Zespołu Śpiewaczego „Zabierzanie”

Zwyczaj zwany „Cyganami” wywodzi 
się z dawnej kultury obrzędu zakończe-
nia karnawału, zwanego zapustami. 
Grupy młodzieży, dorosłych i dzieci 
przebierały się w stroje cygańskie oraz 

inne (np. żydowskie, chłopskie, dzia-
dów), upodobniając się mową, śpie-
wem, gestami do postaci, które chciały 
przedstawić.

Przebierańcy, zwani cyganami, odwie-
dzali domy i gospodarstwa zabawiając 
mieszkańców śpiewem i tańcem. „Cy-

ganki wróżyły”, przebrani za żebraków prosili 

o jałmużnę, inni żartując czynili nieszkodliwe 
psoty. Żarty czynione przez przebierańców 
nie miały charakteru złośliwego czy obraźli-
wego, a jedynie miały na celu zabawę i przed-
stawienie innych kultur w dawnej Polsce. 

Gospodarze domu zawsze byli przygo-
towani na obdarowanie grup przebierań-
ców. W ich koszach lądowały jajka, jabł-
ka, słonina, orzechy, wędliny, piwo, ciasta 
i inne. Przebierańcy, gdy nie otrzymali 
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Henryk  Uhryński
prezes ZR, Oddział PCK w Wieliczce

Nie wszyscy wiedzą, że w Niepoło-
micach istnieją już dwie organizacje  
Honorowych Dawców Krwi. 

Oprócz Klubu Honorowych Dawców 
Krwi im. Ziemi Niepołomickiej, 
18 grudnia 2011, zostało założone 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
„Kropelka” (SHDK „Kropelka”). Istniejący 
od 16 lat klub HDK działa w ramach ogólno-
polskiej organizacji Polskiego Czerwonego  
Krzyża i jego działalność ogranicza się do  
organizacji  honorowego krwiodawstwa.

Powołane ponad rok temu Stowarzyszenie 
ma znacznie szerszy zakres działania.  Oprócz  
organizowania stałych akcji poboru krwi na 
terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz Po-
wiatu Wielickiego, jego główne cele to propa-
gowanie i popularyzowanie idei honorowego 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz trans-
plantacji. Szeroko rozumiana ochrona zdrowia. 
Działalność w dziedzinie opieki społecznej, 
kultury fizycznej i sportu, turystyki  i wypo-
czynku, ochrony przyrody i ochrony  środo-
wiska. Organizowanie doraźnych akcji hono-
rowego krwiodawstwa w przypadku nagłej 
potrzeby, również za pomocą ruchomej stacji 
krwiodawstwa (akcje na ratunek). Edukacja 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży w ramach programów 
edukacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców 
Krwi (EFHDK) ”Krewniacy” oraz Minister-
stwa Zdrowia w zakresie Honorowego Krwio-

dawstwa, Krwiolecznictwa i Transplantacji. 
Stowarzyszenie współpracuje z Polskim 

Czerwonym Krzyżem, Europejską Fundacją 
HDK „Krewniacy” i Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz inny-
mi klubami i  stowarzyszeniami o podobnym 
charakterze działalności  

FAKTy

poczęstunku lub podarku, psocili w domu 
lub gospodarstwie. Nie były one zbyt szko-
dliwe, a polegały na porozrzucaniu różnych 
przedmiotów w domu czy zagrodzie, roze-
braniu sprzętu rolniczego i przeniesieniu 
w inne miejsce. Oprócz żartów i psot były 
potańcówki i wesoła zabawa dla okolicz-
nych mieszkańców, która trwała do północy 
przed środą popielcową.

Podtrzymując dawne polskie obyczaje, 

członkowie Koła Emerytów oraz Zespołu 
Śpiewaczego „Zabierzanie” z Zabierzowa Bo-
cheńskiego, w ostatni dzień karnawału – za-
pusty, przebrani w barwne stroje cygańskie, 
odwiedzili różne instytucje, firmy, urzędy, 
organizacje społeczne i osoby prywatne. Od-
wiedzanych zabawiali piosenkami cygański-
mi, tańcem, składali „cygańskie”, ale szczere 
życzenia.

„Cyganie” byli chętnie przyjmowani przez 

gospodarzy, którzy nie szczędzili dobrych 
słów, braw, a i datki się zdarzały. Niejedno-
krotnie zapraszali do złożenia wizyty w przy-
szłości.

Tradycja mówi, że grupy „cyganów” przy-
noszą radość, szczęście i zamożność, a „Za-
bierzanie” pamiętają i pragną podtrzymywać 
dawne tradycje. Jak mówią słowa piosenki: 
”My, Cyganie znamy cały świat / My, Cyganie, 
wszystkim gramy i śpiewamy…”  

Stowarzyszenie „Kropelka”

władze
Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi „Kropelka”, Kadencja 2012-2015
Zarząd
•		 Aleksander	Mróz	–	prezes
•		 Tomasz	Tomala	–	wiceprezes
•		 Grażyna	Ziobroń	–	sekretarz/skarbnik
Komisja Rewizyjna
•		 Paweł	Zając	–	przewodniczący
•		 Marcin	Włodek	–	wiceprzewodniczący
•		 Mirosław	Szulc	–	członek

walentynki  z  różą
20 litrów krwi
W tym roku akcję honorowego oddawania 
krwi w „Walentynki” zorganizowało Sto-
warzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice 
„Kropelka”. Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa ze-
brało ponad  20  litrów krwi (20 250 ml).

SHDK „Kropelka”, kontynuując tradycję 
Klubu HDK w Niepołomicach, do tego-
rocznej walentynkowej akcji włączył mło-
dzież z Zespołu Szkół Średnich im. Jana 
Pawła II w Niepołomicach. Zgłosiło się 68  
osób, spośród których 45 oddało krew. 
Wszystkie młode Panie (warunkiem jest 
ukończone 18 lat) zostały obdarowane przez 
burmistrza Romana Ptaka różami. Nato-
miast Józef Pieprzyca obdarował wszystkich 
drożdżówkami ze swojej piekarni.

Nowy zarząd Stowarzyszenia: prezes Aleksan-
der Mróz, sekretarz/skarbnik Grażyna Zio-
broń, wiceprezes Tomasz Tomala

Aleksandra Fraś
pedagog, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. 
Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Nie-
połomicach

Z okazji dnia świętego Walentego ucznio-
wie Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. 
Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Nie-
połomicach podzielili się krwią. Co prawda 
nie brakuje okazji do zorganizowania akcji 
oddawania krwi, ale ta była wyjątkowa, bo 
które święto, jak nie Dzień Zakochanych 
jest lepsze, aby obdarować drugą osobę naj-
cenniejszym darem, jaką jest krew? 

Stąd w akcji, zorganizowanej 14 lutego, 
wzięła również udział młodzież ZSZ im. 
Krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz 
uczestnicy Hufca Pracy 6-2. Akcja zorga-
nizowana pod hasłem Twoja Krew – Moje 
Życie cieszyła się dużym uznaniem na-
szych uczniów. 
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Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

Gdy w maju ubiegłego roku podąża-
liśmy na spotkanie strażackiej mło-
dzieży z Europy, chyba nikt z nas nie 
przypuszczał, że już po kilku miesią-
cach, nasza wizyta w niemieckim 
OSP Amberg zaowocuje zakupem 
w bardzo przystępnej cenie samo- 
chodu ratowniczego. 

Podczas spotkania w Amberg, od przed-
stawiciela jednostki otrzymaliśmy in- 
formacje, iż pod koniec roku będą 

wycofywać jeden z 28 samochodów, jakie 
posiada tamtejsza OSP. Pod koniec ubiegłe-
go roku otrzymaliśmy informację o możli-
wości zakupu samochodu, po czym złożyli-
śmy ofertę.

Dzięki przychylności strażaków z Am-
berg, szczególnie strażaka polskiego pocho-
dzenia, samochód trafił do naszej jednostki. 
Auto marki Mercedes 1222, w doskonałym 
stanie technicznym i wizualnym, zastąpi wy-
służonego stara. 

Nasza wizyta w Amberg po odbiór sa-
mochodu zacieśniła współpracę między 
jednostkami. Mamy nadzieje, że wiosną 

będziemy gościć niemieckich druhów 
w naszej OSP. 

Warto dodać, że samochód został zaku-
piony z datków od mieszkańców, środków 
własnych jednostki, wpłat od sponsorów oraz 
pożyczki udzielonej przez Gminę. Samochód 
został wyposażony w niezbędny sprzęt do 
prowadzenia działań z zakresu ratownictwa 

pożarowego, drogowego i medycznego zastę-
pując wysłużonego Stara 29.

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, 
którzy finansowo wsparli zakup pojazdu 
ratowniczego, przekazując środki na ten 
cel. Pieniądze zostały dobrze wykorzystane 
– dla poprawy naszego wspólnego bezpie-
czeństwa  

FAKTy

Mercedes z OSP Amberg
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Małgorzata Justrzyk
nauczyciel, Gimnazjum w Niepo-
łomicach

37.720 złotych zebrali wolon- 
tariusze w Gminie Niepoło-
mice na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
XXI finał akcji przeprowa-
dzono w Niepołomicach 
i całej Polsce 13 stycznia. 

40 wolontariuszy przez 
cały dzień zbierało 
pieniądze. Zaopatrze-

ni w puszki i charakterystyczne 
czerwone serduszka kwestowali 
na rzecz ratowania życia dzieci 
oraz wsparcia opieki medycznej 
seniorów. Można ich było spotkać 
w całej gminie, przy kościołach, 
sklepach, ulicach i miejscach naj-
bardziej uczęszczanych. 

Do akcji włączyła się głównie 
młodzież gimnazjalna. Niepoło- 
micki sztab WOŚP miał swoją sie-
dzibę w gimnazjum w Niepołomi-
cach. Pracowali tam także ucznio-
wie i nauczyciele niepołomickiego 
liceum oraz członkowie Młodzie-

żowej Rady Miejskiej, pod kie-
rownictwem Barbary Post, radnej 
Rady Miejskiej w Niepołomicach.

3300 zł – tyle wynosiła naj-
większa kwota, jaką udało się 
zgromadzić w jednej puszcze, 
a uzbierała ją Monika Kukla. 
Konkurs na najciekawsze stroje 
– tym razem był to wojskowy ka-
muflaż – wygrała ekipa niepoło-
mickich gimnazjalistek: Elżbieta 
Ptak, Weronika Bułat, Monika 
Bajer, Klaudia Klima.

W kwestowaniu wspierały 
nas również społeczności szkoły 
naszej gminy. Największą kwotę 
w tej zbiórce do sztabu przynieśli 
przedstawiciele SP im. króla Ka-
zimierza Wielkiego. Nagrodami 
dla wymienionych wolontariu-
szy i szkoły były orkiestrowe ga-
dżety – koszulki, kubki, kalenda-
rze i notesy. 

O dobry nastrój i ener-
gie wolontariuszy sztabu oraz 
mieszkańców, którzy miło przyj-
mowali kwestującą młodzież za-
dbały piekarnia Józefa Pieprzycy,  
Gminna Spółdzielnia oraz Pizze-
ria i cukiernia Olivier.

Finałowy koncert odbył się 
w Piwnicy Dźwięku Małopolskie-
go Centrum Dźwięku i Słowa. 
Zagrały zespoły Fomat C i Natty  
Dead – znani i lubiani wykonawcy, 
których kilkakrotnie mogliśmy już 
posłuchać w Niepołomicach    

EDUKACJA

37.720
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Maria Kleszcz
nauczyciel historii, SP w Staniątkach

31 stycznia, w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa, odbył się III Gminny 
Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
„Pieśń ujdzie cało”.

Około stu uczniów z pięciu szkół gminy 
Niepołomice wzięło udział w przesłu-
chaniach konkursowych. Odbywały 

się one w czasie obchodów 150. rocznicy wy-
buchu Powstania Styczniowego i były formą jej 
uczczenia.

W patriotycznym zrywie sprzed 150 lat nie 
zabrakło mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. 
W Puszczy Niepołomickiej stacjonował po-
wstańczy oddział płk. Różańskiego, a ksieni 
staniąteckiego klasztoru benedyktynek wy-
syłała codziennie, aż do upadku powstania, 
furmanki z żywnością dla walczących. Liczne 
mogiły powstańców na niepołomickim cmen-
tarzu są wyrazistym śladem wydarzeń, jakie 
rozgrywały się półtora wieku temu. Za udział 
w powstaniu lub za pomoc dla powstańców, 
niektórych Niepołomiczan zesłano na Sybir. 

Wszystkim znanym i nieznanym bohate-
rom z lat 1863-1864 winniśmy szacunek i pa-
mięć. To właśnie im dedykowaliśmy konkur-
sowe pieśni, które wybrzmiały jako wspólne 
świadectwo patriotycznej pamięci.

Jury Konkursu (Dariusz Sadzikowski,  Jo-
anna Kopczyńska-Kopeć i Małgorzata Rzeszu-
tek-Ślusarczyk) wysoko oceniło poziom umie-
jętności uczestników.

Organizatorzy konkursu składają podzię-
kowania burmistrzowi Romanowi Ptakowi; 
Danucie Wieczorek, dyrektorowi Wydziału 
Edukacji Miasta i Gminy Niepołomice; kierow-
nictwu i pracownikom MCDiS; oraz wszystkim 
nauczycielom, opiekunom i rodzicom  

EDUKACJA

KróTKO

Stary zawód
Agnieszka Mazur
uczestniczka 6-2HP w Niepołomicach

W Nowym Sączu zakończył się projekt 
„Stary zawód w młodej głowie”, realizo-
wany w ramach programu „Młodzież 
w działaniu”, w którym uczestniczyła 
młodzież z 6-2 Hufca Pracy w Niepo-
łomicach oraz młodzież z Czech i Sło-
wacji. 
Przez dziewięć dni poznawaliśmy się 
wzajemnie, miejsca, w których miesz-
kamy, nasz hufiec, szkoły. Wysłu-
chaliśmy także prezentacji na temat 
wymierających zawodów. Na zakoń-
czenie prezentacji wręczyliśmy na-
szym kolegom materiały promocyjne 
Niepołomic. 
Został zorganizowany również spacer 
po Nowym Sączu oraz wyjazd do Kry-
nicy Zdrój, która zrobiła na nas wyjąt-
kowe wrażenie. Tam właśnie zaglądnę-
liśmy do Wód Jana z galerią obrazów. 
Czas spędziliśmy też w Pijalni Wód 
Kryniczanka. Wystawne, drewniane 
domy, karczmy, restauracje przykuwa-
ły nasz wzrok. Korzystaliśmy również 
z pobliskiego basenu, ścianki wspi-
naczkowej, lodowiska oraz stoku nar-
ciarskiego. Graliśmy w wiele gier, ule-
piliśmy bałwana, kilka razy odbyła się 
też bitwa na śnieżki. 
Dla naszych nowych kolegów przygo-
towaliśmy rogaliki drożdżowe i pierogi 
ruskie, za co odwdzięczyli się plackami 
ziemniaczanymi i bryndzą. Ostatni, 
wspólny dzień spędziliśmy w Kopalni 
Soli w Bochni, która zrobiła duże wra-
żenie na naszych gościach. 

Goście z Ukrainy
Andrzej Drabik, Krzysztof Nowak
Gimnazjum w Niepołomicach

7-9 stycznia, Gimnazjum w Niepoło-
micach odwiedzili goście z Ukrainy: 
ks. Michał Bajcar, Zofia Rylska i Wła-
dysław Kosmyła. Ksiądz Bajcar, który 
jest proboszczem w Gródku Jagielloń-
skim, niedaleko Lwowa, na każdym 
kroku podkreślał, jak ważne są, zwłasz-
cza dla młodych Polaków mieszkają-
cych na Ukrainie, kontakty z ojczyzną 
i porównywał je do  oddechu świeżym 
powietrzem. 

Pieśń ujdzie cało

Zwycięzcy
•		 Oliwia	Stachura	(ZPSM	w	Niepołomicach)
•		 Agata	Kubik	(SP	w	Staniątkach)
•		 Anna	Cieśla	(SP	w	Niepołomicach)
•		 Kwintet	(SP	w	Zagórzu)
•		 Chór	(SP	w	Staniątkach)
•		 Emilia	Azierska	(SP	w	Niepołomicach)
•		 Katarzyna	Biernat	(SP	w	Niepołomicach)
•		 Trio	(SP	w	Zagórzu)
•		 Chór	(ZPSM	w	Niepołomicach)
•		 Chór	(SP	w	Niepołomicach)
•		 Wojciech	Burda	(ZPSM	w	Niepołomicach)
•		 Duet	(SP	w	Niepołomicach)
•		 Chór	(SP	w	Zabierzowie	Bocheńskim)	
•		 Igor	Żak	(SP	w	Zagórzu).

Piękne czytanie

Małgorzata Gawlińska
nauczyciel języka polskiego i historii, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Niepołomicach-Podgrabiu

 
7 lutego, w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Niepołomicach-Podgrabiu, 
odbył się XI Gminny Turniej 
Pięknego Czytania.

Z uwagi na złą pogodę nie mogli dotrzeć 
przedstawiciele trzech innych szkół. 
W konkursie zaprezentowało się 22 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z gminy Niepołomice. 

Czytali dwa teksty: wybrany przez sie-
bie i przygotowany przez organizatorów. Ten 
drugi wymagał więcej wysiłku i, jak twierdzili 
uczniowie, nie był wcale łatwy. Uczniowie pod-
stawówek czytali fragment „Czarnych Stóp” Se-
weryny Szmaglewskiej, a gimnazjaliści „Potop” 
Henryka Sienkiewicza.

Laureaci I-III miejsca w konkursie będą 
reprezentować swoje szkoły w etapie powia-
towym w Grodkowicach. Oto lista najlep-
szych: 
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Goście zwiedzili zamek, kościół para-
fialny, Muzeum Fonografii w MCDiS 
oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. Bardzo 
dziękujemy dyrektor Marii Jaglarz ks. 
proboszczowi Stanisławowi Mice oraz 
za pomoc w organizacji wizyty. Mamy 
nadzieję, że jest to początek długiej 
współpracy ponad granicami. W lipcu 
planujemy kolejne spotkanie, tym ra-
zem w Gródku Jagiellońskim.

Ferie z angielskim 
Weronika Puchała
Collage Językowy Language Education 
w Podłężu

Wypoczywać można także aktywnie. 
Udowodnili to uczniowie College’u Ję-
zykowego w Podłężu, którzy mieli oka-
zję w trakcie ferii uczestniczyć w kursie 
językowym. Oprócz języka angielskie-
go dzieci przyswoiły sobie także pod-
stawy języka hiszpańskiego: poprzez 
śpiewanie piosenek, czytanie, pisanie 
oraz role plays – zabawy bezpośrednio 
angażujące dzieci poprzez wcielanie się 
w daną rolę, jak na przykład sprzedaw-
ca w sklepie lub kupujący. 
Cały program został przygotowany 
przez zespół nauczycieli Language 
Education. Podczas kursu organizowa-
ne były dni tematyczne, dzięki czemu 
dzieci mogły zapoznać się z kulturami 
takich miejsc jak Hawaje, czy Austra-
lia. Wydarzeniem było także Fashion 
Show, podczas którego uczniowie pre-
zentowali przygotowane przez siebie 
kolekcje na różne pory roku. 
Pierwszego dnia, każde dziecko otrzy-
mało swój zestaw materiałów pomoc-
nych w nauce, a na zakończenie kursu, 
także płytę z filmem, który był kręcony 
podczas zajęć. Podczas kursu ucznio-
wie mogli korzystać z przekąsek, przy-
gotowanych przez szkołę.

Mali Czarodzieje
Małgorzata Wróbel
Opiekun i wychowawca, Szkoła Podsta-
wowa w Niepołomicach

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego wraz ze Stowarzyszeniem  
Propagującym Idee Kazimierzowskie  

szkoły  podstawowe:
•	 I	miejsce:	Oliwia	Rakoczy,	SP	Zakrzów
•	 II	 Miejsce:	Weronika	 Sołkowska,	 SP	Wola	

Batorska               
•	 III	Miejsce:	Kamila	Białas,	SP	Wola	Zabie-

rzowska
•	 Wyróżnienie:	 Natalia	 Migas,	 SP	 Zagórze,	

Emilia Naglik, SP Zakrzów

gimnazja:
•	 I	Miejsce:	Karolina	Gruca,	Gimnazjum	Spo-

łeczne w Woli Batorskiej                      
•	 II	 Miejsce:	 Natalia	 Dąbek,	 Gimnazjum	

w Niepołomicach                                        
•	 III	 Miejsce:	 Piotr	 Wolnicki,	 Gimnazjum	

Społeczne w Woli Batorskiej
•	 Wyróżnienie:	 Justyna	 Radwańska,	 Niepu-

bliczne Gimnazjum w Staniątkach  

Najlepszy 
w województwie

Jarosław Rusek
nauczyciel geografii i technologii informacyjnej, 
ZSZ nr im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego 
w Niepołomicach. 

9 stycznia odbył się finał wojewódzkiego 
etapu XVIII edycji Turnieju na Najlep-
szego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. 
Zwycięzcą okazał się uczeń naszej szkoły 
– Mateusz Twardzik.

Konkurs ten jest doskonałą formą pro-
mocji zawodu cukiernika. Kształtuje 
u młodzieży umiejętność szlachetnej  

rywalizacji i potrzebę poszerzania wiedzy te- 
oretycznej oraz doskonalenia umiejętności 
praktycznych. Gospodarzem eliminacji woje-
wódzkich, podobnie jak w latach ubiegłych, był 
Zespół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu 
była „Moja Mała Ojczyzna”. 

W turnieju rywalizowali uczniowie trze-
cich klas zasadniczych szkół zawodowych. Na-
szą szkołę reprezentowali uczniowie: Mateusz 
Twardzik oraz Michał Czyżowski, pod opieką 
nauczyciela przedmiotów zawodowych Anny 
Glińskiej-Grochal. 

W części pisemnej uczestnicy musieli od-
powiedzieć na trzydzieści pytań, a w kolejnym 
etapie czekały na nich zadania praktyczne (tort 
do prezentacji, ciasteczka bankietowe, figur-
ki marcepanowe). Komisja jurorów oceniała 
m.in. smak wyrobów, umiejętność zorganizo-
wania stanowiska pracy, zaangażowanie, wy-
obraźnię  i umiejętności manualne.

Mateusz przygotował okrągły tort z logo Nie-
połomic, ciasteczka bankietowe oraz figurki mar-
cepanowe w kształcie żubrów zamieszkujących 
naszą Puszczę Niepołomicką. Michał przygoto-
wał okrągły tort z herbem Wieliczki, ciasteczka 
bankietowe oraz figurki w kształcie górników. 
Spośród wielu misternie wykonanych prac wy-
łoniono zwycięzcę, którym w ostrej rywalizacji 
okazał się uczeń naszej szkoły Mateusz Twardzik. 

Gratulujemy zwycięzcy, rzemieślnikom 
z cukierni Kameccy oraz Annie Glińskiej-Gro-
chal, którzy włożyli wiele pracy w przygotowa-
nie Mateusza do zmagań turniejowych. 

15–17 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się 
XVIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukiernik, województwo 
małopolskie reprezentował będzie Mateusz 
Twardzik   

  Mateusz Twardzik, zwycięzca XVIII 
edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Cukiernik
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zorganizowały półkolonię zimową  
pod hasłem przewodnim „Mali Czaro-
dzieje”.
Wychowawcy codziennie organizowa-
li nowe zajęcia, a dzieci wykonywały 
różne sztuczki magiczne. Uczestnicy  
zrobili własnoręcznie czapki i różdżki 
czarodzieja, magiczne samochodziki, 
zabawkę „wańkę wstańkę”, powstały 
również prace plastyczne, malowane 
np. kawą, herbatą i cytryną. Najwięk-
sze emocje u dzieci  wywołał „magicz-
ny wulkan”.  
Zorganizowano również wyjazd do 
krakowskiego kina na film „Renifer 
Nico ratuje brata”. Na zakończenie 
półkolonii dzieciom zostały wręczo-
ne Certyfikaty Małego Czarodzieja, 
a rodzice mogli podziwiać wystawione 
prace swoich pociech,  które powstały 
podczas trwania półkolonii.   
 

Paradoks w Staniątkach
Maria Kleszcz
nauczyciel historii i społeczeństwa, 
Szkoła Podstawowa w Staniątkach

Jeśli ferie to nie szkoła, a jednak w Sta- 
niątkach ten paradoks funkcjonuje już  
od lat! Uczniowie, którzy nie wyje- 
chali na zorganizowany wypoczynek lub  
po prostu chcieli razem z rówieśni- 
kami spędzić ciekawie czas, zgłosili chęć 
udziału w zajęciach opiekuńczo-wycho-
wawczych. W opiece nad uczniami pod-
czas zajęć pomagali absolwenci szkoły, 
uczniowie staniąteckiego gimnazjum. 
Odbywały się zajęcia sportowe, rekre-
acyjne, plastyczne, na których przygo-
towywane były upominki dla dziadków. 
Dodatkowymi atrakcjami były wyjazdy 
do kina w Krakowie i Młodzieżowego 
Obserwatorium w Niepołomicach. Każ-
dy uczestnik zajęć otrzymywał codzien-
nie ciepły posiłek i słodki poczęstunek. 
A wszystko to dzięki szczodrym spon-
sorom oraz zaangażowanym w pomoc 
dla dzieci pedagogom.

Quiz dla par
Jolanta Kosała
nauczyciel języka polskiego, Szkoła  
Podstawowa w Woli Zabierzowskiej

8 lutego zaproszeni przez wnuków 
dziadkowie tłumnie zjawili się w Szko-
le Podstawowej w Woli Zabierzowskiej. 
Dzieci z klas 0-III zadbały o oprawę ar-

Piąta pozycja
Wacław Sternal
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

Technikum Informatyczne Zespołu 
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach, po raz drugi z rzędu 
znalazło się w czołówce ogólnopolskiego 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
organizowanego przez Rzeczpospolitą 
i Perspektywy Press.

W tegorocznej klasyfikacji zajęliśmy 
50. miejsce w kraju, wśród 250 naj-
lepszych szkół ponadgimnazjal-

nych. Szkoła nasza uplasowała się na jeszcze 
wyższym, 40. miejscu w Polsce, w podrankingu 
maturalnym, uwzględniającym wyniki z egza-
minu maturalnego w 2012 r.

Wysokie wyniki z egzaminów maturalnych 

oraz zawodowych pozwoliły także poprawić 
lokatę Technikum Informatycznego w ran-
kingu wojewódzkim. W ubiegłym roku było 
to 8 miejsce, w tegorocznej klasyfikacji szkoła 
awansowała na 5 pozycję wśród stu najlep-
szych techników w Małopolsce.

Wypracowana przez kadrę koncepcja pra-
cy z uczniem oraz rosnące aspiracje młodych 
ludzi znajdują swoje odzwierciedlenie w coraz 
lepszych wynikach osiąganych na egzaminach 
zewnętrznych. Egzaminy te, jak pokazują ze-
stawiania publikowane przez Centralną Ko-
misję Egzaminacyjną, należą do trudnych  
(w 2012 r. co piąty maturzysta nie zdał egza-
minu w sesji majowej) i sprawiają wielu mło-
dym ludziom spore problemy. 

Tym bardziej należy docenić wyniki osią-
gane przez absolwentów naszej szkoły. Wszy-
scy, którzy przystąpili do egzaminu pisemnego 
złożyli go z pomyślnym skutkiem   

Pionierski projekt

Alicja Włodarczyk
nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum w Woli 
Batorskiej

Jaka jest różnorodność przyrodnicza 
pasma górskiego Gorców? Jak dokumen-
tować znaleziska w formie fotograficz-
nej? Jak opracować przewodnik gotowy 
do druku? 

Na te pytania uczniowie Gimnazjum 
w Woli Batorskiej przez szereg miesię-
cy próbowali znaleźć odpowiedź. Uda-

ło się – właśnie trwają prace przygotowawcze 
do wydania w formie książkowej przewodnika, 
będącego dziełem uczniów, zatytułowanego 
„Kwiaty Gorców – przewodnik przyrodniczy”. 
To dzieło bliskie pracy naukowej, wykonane 
jako projekt edukacyjny w naszym gimnazjum.

Pomysł na to przedsięwzięcie zrodził się 
wczesną wiosną 2012. Wówczas to Bartek 
Polak i Damian Nowak, wraz z opiekunem 

gimnazjalnego Klubu Podróżnika Turbacz 
i wielkim miłośnikiem Gorców, nauczycielem 
matematyki Pawłem Góralczykiem – wyruszyli 
na pierwsze wyprawy na teren pasma górskie-
go Gorców. Celem było stworzenie obszernego, 
fotograficznego zielnika prezentującego florę 
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tystyczną uroczystości. Przedszkolaki 
recytowały wiersze i zatańczyły m.in. 
„Zorbę”, klasy I-III przygotowały skła-
dankę piosenek biesiadnych, wiersze 
i życzenia. 
Najstarsi uczniowie przeprowadzili 
dla dziadków konkursy. Było to m.in. 
obieranie jabłek, wiązanie krawatów, 
przyszywanie guzików oraz najbardziej 
emocjonujący quiz dla par małżeń-
skich, sprawdzający wiedzę o sobie na-
wzajem. Wiele było przy tym śmiechu 
i dopingowania ze strony wnucząt. 
Wraz z życzeniami dzieci wręczyły 
dziadkom  własnoręcznie przygotowa-
ne piękne upominki i laurki. Nie zabra-
kło biesiady przy stole. 

Dzień Babci i Dziadka 
Stanisława Zielińska
instruktor, Dom Kultury w Zakrzowie

Słowami wierszy dzieci przywitały 
dziadków. Dziewczynki uczęszczające 
na warsztaty mażoretek i warsztaty 
taneczne, odświętnie ubrane w stro-
je taneczne, zaprezentowały program 
specjalnie przygotowany na ten dzień. 
Podczas warsztatów bibułkarstwa i rę-
kodzieła ludowego zostały przygoto-
wane kwiaty i bukieciki bibułkowe  
dla dziadków.
Na ten dzień cały Dom Kultury został 
zamieniony w jedną wielką salę wysta-
wową, na której zaprezentowano prace 
wykonane przez dzieci, uczestników 
warsztatów plastycznych, ceramicz-
nych i rękodzieła ludowego. Niektóre 
prace to iście małe dzieła sztuki, warte 
zachowania, bo to być może pierwsze 
dzieła sztuki małych artystów.
Wśród licznie przybyłych gości była 
także prababcia, Zofia Kwiecińska, 
z dwoma wnuczkami, które przyszły 
z trzema prawnuczkami i prawnukiem. 
W ramach współpracy Domu Kultury 
z Kołem Gospodyń Wiejskich i Klu-
bem Seniora zorganizowano poczę-
stunek dla honorowych gości i dzieci, 
które ten dzień uświetniły swoimi wy-
stępami. 

Bal w Podgrabiu
Paula Cichoń
Punkt Przedszkolny w Podgrabiu

Od września 2012 roku przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Niepołomicach-

gorczańskich polan i lasów. 
Przez cały rok odbyło się dziesięć wypraw 

badawczych, podczas których cała ekipa prze-
mierzała okolice Turbacza, Kudłonia, Jaworzyny 
i Gorca, zaopatrzona w plecaki i rozmaite prze-
wodniki zakupione przez Klub Podróżnika Tur-
bacz lub darowane przez Gorczański Park Naro-
dowy, z którym szkoła prowadzi stałą współpracę. 

Zeszli wzdłuż i wszerz polany gorczańskie. 
Na młakach Jankówek i Długiej Hali napotkali 
storczyki – stulamki, storczyce i podkolany, na 
polanie Łonna w dolinie Jaszcze fotografowali 
znajdujące się pod ochroną kruszczyki i mieczy-
ki. Wśród buczyn na stokach doliny Kamienicy 
można było odnaleźć wysokie tojady, modrzyki 
i miłosną górską, a nad brzegami potoków Tur-
bacz i Olszowy prezentowały się miesiącznice, 
żywiec, wawrzynek wilczełyko i wiele innych…  

Przeszukali zakamarki skalnych wychodni 
pod Kudłoniem i Wysznią, okolice wulkanicz-
nego Wdżaru, torfowiska i bagna pomiędzy Tur-
baczem a Kiczorą, jeziorka osuwiskowe, małe ja-

skinie i urwiska, źródliska potoków itd… 
W poszukiwaniu najpiękniejszych kwiatów 

uczestnicy pokonali wiele kilometrów szlaków 
przez szczyty, polany i doliny, odwiedzając schro-
niska turystyczne lub śpiąc w namiotach rozbitych 
pod rozgwieżdżonym niebem Gorców. W efekcie 
udało się odszukać i sfotografować około dwieście 
najbardziej charakterystycznych roślin górskich 
rosnących w Gorcach w podziale na pory roku: 
wczesna wiosna, wiosna, lato i jesień. 

Często pomocą służyli też inni uczniowie 
gimnazjum, a szczególnie Kuba Tkaczyk, Daniel 
Jankowki, Samuel Tronowski, Darek Rusek, To-
mek Kutyła i Wojtek Buczek. Ponieważ właściwe 
rozpoznanie gatunków jest trudne nawet dla do-
świadczonych miłośników przyrody, uczestnicy 
projektu konsultowali swoje znaleziska z pra-
cownikami Gorczańskiego Parku Narodowego, 
gdzie pomocną dłonią służyła, zawsze życzliwa 
dla młodych badaczy Ewa Strauchmann. 

Gdy okres wegetacji w Gorcach dobiegał 
końca, a buczyny na stokach gór zaczęły mie-

Bartek Polak

To było ciekawe doświadczenie. Dowie-
działem się, że w Gorcach mogę spotkać 
wiele gatunków roślin o wręcz fenome-
nalnym wyglądzie, a także dowiedzieć się 
o nich wiele interesujących rzeczy. Wcze-
śniej nie zwracałem uwagi na to, co rośnie 
obok szlaków turystycznych i na polanach, 
gdy przemierzałem górskie ścieżki w dro-
dze do schroniska.

Wyostrzyłem swój zmysł obserwacji pol-
skiej przyrody. Korzystając z okazji pozna-
łem wiele ciekawych miejsc w Gorcach. 
Mogłem też poćwiczyć pracę na znanym 
programie „Adobe Photoshop” i nauczyć 
się jak pisać tekst o roślinach: jakie cechy 
zaznaczyć, a które pominąć. Projekt ten 
uważam za jedno z niesamowitych przeżyć 
i niezłą frajdę. Tyle piękna jest wokół nas. 
Czy my to widzimy?

Damian Nowak

Wycieczki z panem Pawłem, Bartkiem 
i innymi członkami Klubu Podróżnika Tur-
bacz były dla mnie ciekawym przeżyciem. 
Nie dość, że poznaliśmy piękno pasma gór-
skiego, jakim są Gorce, to odkrywaliśmy 
także rośliny, które tam rosną, a o istnieniu 
których miałem nikłe pojęcie. 

Poznałem wiele gatunków kwiatów, ale 
tym, którego darzę szczególnym sentymen-
tem, jest Podkolan Biały – storczyk, który 
sam znalazłem na polanie Trusiówka. 

Praca nad naszym przewodnikiem o kwia-
tach występujących w Gorcach dawała mi 
wiele radości. Odnajdywanie rzadkich 
i czasami trudno dostępnych kwiatów spra-
wiało mi prawdziwą satysfakcję, bo było 
moim odkryciem i osobistym wkładem 
w pracę zespołu. 
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-Podgrabiu działa pierwszy w gminie 
Punkt Przedszkolny, do którego obec-
nie uczęszcza 25 dzieci 3-4-letnich. 
Jak każe tradycja, również u nas odbył 
się „Karnawałowy Bal Przedszkola-
ka”. Nasze „maluszki” nie tylko świet-
nie tańczyły, ale także mogły wykazać 
się w różnych konkursach: „Rzut do 
celu”, „Najciekawsze przebranie”, 
„Najdziwniejszy taniec karnawało-
wy”, „Taniec z balonem w parach”. 
Z wielkim przejęciem zaprezento-
wały podczas pokazu mody przygo-
towane na tę uroczystość wspaniałe 
stroje. Pojawiły się księżniczki, pira-
ci, wróżki, czarownice, kotki, spider-
man i inne  postacie. 

Karnawałowo
Teresa Kuś
nauczyciel, Przedszkole Samorządowe 
w Woli Batorskiej

Dbając o tradycje rodzinne, w przed-
szkolu zorganizowany został ,,Dzień 
Babci i Dziadka”. 2 lutego zgromadzi-
ły się w przedszkolu dwa pokolenia: 
najstarsze i najmłodsze w rodzinie. 
Każda z czterech grup przedszkol-
nych przygotowała krótki program 
artystyczny. Dzieci recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki, a także tań-
czyły. Na koniec odśpiewały wspólnie 
tradycyjne ,,Sto lat” oraz wręczyły 
własnoręcznie przygotowane upo-
minki. Życzenia złożyła również Re-
nata Kotara, dyrektor przedszkola. 
Po oficjalnej części przyszedł czas 
na wspólną zabawę, tańce, korowód, 
a także na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. 
Luty to także czas karnawałowych 
szaleństw. Starsze przedszkolaki za-
prosiły swych rówieśników z zaprzy-
jaźnionych przedszkoli w gminie na 
wspólną zabawę na Zamek Królewski 
w Niepołomicach. Odbył się tam ,,Bal 
Księżniczek i Książąt”. Dzieci, ubrane 
w stroje księżniczek, książąt i ryce-
rzy miały okazję do wspólnej zabawy. 
Dodatkową atrakcją w tym dniu był 
pokaz walk rycerskich przygotowany 
przez Niepołomickie Bractwo Rycer-
skie oraz pokaz iluzjonisty. 
Młodsze przedszkolaki – Krasnoludki 
i Gumisie – również bawiły się wspa-
niale. W tym samym czasie w przed-
szkolu został zorganizowany dla nich 
bal. Rodzice przygotowali wspaniałe 

166 szczepionek
Małgorzata Gawlińska
nauczyciel języka polskiego i historii, 
Szkoła Podstawowa nr 3 

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest 
odpowiedzią na dramatyczną sytuację 
dzieci w Czadzie. Zebraliśmy kwotę 
1660 zł, co oznacza 166 szczepionek 
dla tamtejszych dzieci.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Włodzimierza Puchalskiego w Nie-
połomicach-Podgrabiu z wielkim entu-

zjazmem przystąpiła do realizacji międzyna-
rodowego projektu „Wszystkie kolory świata” 
ogłoszonego przez UNICEF. 

Z pomocą rodziców dzieci wykonały 65 
lalek, których wartość wstępna wynosiła 10 
złotych. Kwota ta gwarantuje szczepionkę dla 

jednego dziecka z Czadu. Licytacja odbyła się 
remizie OSP w Podgrabiu podczas spotkania 
środowiskowego, które zgromadziło licznych 
gości, na czele z burmistrzem Romanem Pta-
kiem oraz przewodniczącym Rady Dzielnicy, 
Tadeuszem Kąckim. 

Wszystkie lalki znalazły „rodziców adop-
cyjnych” i w większości zakupiono je za wyż-
sze kwoty, a o niektóre „walczyło” po kilku 
chętnych. Akcja ta ma podwójnie pozytywny 
wymiar: angażuje naszych uczniów w pomoc 
najbiedniejszym, rozwija wyobraźnię miłosier-
dzia, jak nauczał Jan Paweł II i przyniesie ko-
rzyść dużej grupie ubogich dzieci.

Projekt, w którym uczestniczyli uczniowie, 
dodatkowo ma wymiar edukacyjny, gdyż każ-
dy wykonawca lalki musiał poznać kraj jej po-
chodzenia, zwyczaje, nadać lalce imię i ubrać 
ją w charakterystyczny strój. Nasi uczniowie 

nić się kolorami jesieni, przyszła pora na prace 
nad stworzeniem makiety przewodnika przy-
rodniczego. Najpierw chłopcy uczestniczący 
w projekcie uczestniczyli w szkoleniu multime-
dialnym z zakresu obróbki materiałów fotogra-
ficznych i graficznych. 

Następnie Bartek i Damian z niewielką po-
mocą opiekuna wybrali i skatalogowali najlepsze 
zdjęcia, opracowali informacje na temat wybra-
nych gatunków i stworzyli imponującą makietę 
przewodnika. Efektem końcowym jest wiosen-
na „premiera” dzieła, czyli prezentacja pracy 

na forum szkoły oraz w mediach. W marcu 
przewodnik będzie również dostępny w formie 
drukowanej, a służyć będzie przede wszystkim 
uczniom i miłośnikom przyrody jako pomoc 
dydaktyczna podczas wypraw w Gorce lub inne 
pasma beskidzkie.

Gorczański Park Narodowy bardzo po-
chlebnie wypowiedział się na temat stworzo-
nego dzieła, chwaląc piękne zdjęcia i zaanga-
żowanie w prace badawcze. Dzieło jest bowiem 
pionierskie w swym temacie i bardzo szczegó-
łowe w ujęciu zagadnienia  
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stroje. Przy wesołej muzyce tańczyły  
księżniczki, królowie, wróżki, smoki, 
rycerze, Indianie, a także mały pin-
gwinek. 

Magilandia
Joanna Różeńska
Dom Kultury w Woli Batorskiej 

4 stycznia, Dom Kultury w Woli Bator-
skiej odwiedzili niecodzienni goście. 
A to za sprawą balu karnawałowego, 
który odbył się w tym dniu w ramach 
cotygodniowych spotkań dla najmłod-
szych dzieci. I tak, wśród przybyłych, 
znalazła się np. biedronka, wróżka, 
księżniczka, motylek... Wszyscy, wraz 
z pielęgniarką, w którą na czas balu 
zamieniła się prowadząca, wybrali się 
w baśniową podróż latającym dywa-
nem do Magilandii. 
Dzieci z zapałem i zaciekawieniem 
podążały szlakiem wytyczonym na 
mapie i odkrywały coraz to nowe za-
kątki  zaczarowanej krainy. Odwiedzi-
ły między innymi dom wróżek, zło-
żyły wizytę krasnoludkom, wspólnie 
z elfami zatańczyły na kwiecistej łące 
oraz przeżyły jeszcze wiele innych 
ciekawych spotkań z baśniowymi po-
staciami. Oczywiście znalazł się także 
czas na wizytę w kawiarence.
Na koniec zaplanowano konkurs na 
najpiękniejsze przebranie, ale z racji, 
że każdy strój był wyjątkowy i nie spo-
sób było wybrać tego najładniejszego, 
wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

wykazali się wielką pomysłowością i talentami 
plastyczno-krawieckimi. Nieocenioną pomocą 
służyli rodzice. 

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” ma 
uświadomić, że pomaganie może być przyjem-
ne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a po-
nadto, że dzięki zaangażowaniu można urato-
wać życie dziecka. 

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonaw-
com i nabywcom laleczek oraz Jackowi Cza-
plakowi, który prowadził licytację. Fotografie 
wszystkich lalek można oglądać na stronie 
szkoły www.niepolomicesp3.w.interia.pl   

Serce dla przyjaciół

Anna Buczek
nauczyciel techniki i informatyki
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach

2 lutego, nasza szkoła już po raz piętna-
sty otworzyła swoje podwoje dla siedem-
dziesięciorga wychowanków z  krakow-
skich Domów Dziecka – z ul. Krupniczej 
oraz z ul. Piekarskiej. 

Jak co roku, organizacja  całej akcji spoczęła 
na barkach niestrudzonej dyrektor Krysty-
ny Augustyńskiej. W pierwszej kolejności 

w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa go-

ście obejrzeli występ Szkolnego Teatru Fantazja 
& Scena Apollo, który przedstawił sztukę „Opo-
wieść Wigilijna”. Następnie dzieci bawiły się przy 
filmie przygodowym „Podróż do wnętrza Ziemi”. 

W szkole nasi  uczniowie  przygotowali po-
częstunek oraz dyskotekę. Goście mieli też moż-
liwość rozegrania meczu piłki nożnej, udziału 
w karaoke śpiewając kolędy i pastorałki, zagra-
nia w gry planszowe gigantycznych rozmiarów 
oraz skorzystania z dwóch pracowni kompute-
rowych. Zabawa była przednia. 

Jak zwykle przy pożegnaniu, padło wiele 
miłych słów, wspomnień i podziękowań, a z na-

Po raz kolejny okazało się, że stać nas na 
wiele. Rozpaliliśmy iskierki w oczach na-
szych przyjaciół, którym życie zafundowało 
noc czarniejszą od naszej, a zimę jeszcze 
bardziej lodowatą.

szkoła Podstawowa nr 3 
im. włodzimierza 
Puchalskiego 
w Niepołomicach-Podgrabiu 

ogłasza nabór 
do Punktu Przedszkolnego na rok  
szkolny 2013/2014 dla dzieci 
w wieku 3-4 lat. 

Rekrutacja: 
od 21 marca do 10 kwietnia 2013 r. 
Liczba miejsc ograniczona.

Dzień otwarty: 
21 marca, godz. 12.00-14.00. 
Gorąco zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami!

Dyrektor szkoły
Irena Karcz
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szej strony –  zaproszenie na kolejne spotkanie  
w przyszłym roku. Wdzięczne za gościnę dzie-
ci wręczyły nauczycielom naszej szkoły wła-
snoręcznie wykonane upominki.

Goście wyjechali, zabierając ze sobą wielkie 
paczki pełne słodyczy i zabawek, które ucznio-
wie naszej szkoły przynosili przez cały tydzień. 
Najmłodsi dostali też duże, pluszowe przytu-
lanki, a przedstawiciele obu Domów Dziecka 
otrzymali koperty z uzbieranymi przez społecz-
ność szkoły i sponsorów pieniędzmi. 

Po raz kolejny okazało się, że stać nas na 
wiele. Rozpaliliśmy iskierki w oczach naszych 
przyjaciół, którym życie zafundowało noc 
czarniejszą od naszej, a zimę jeszcze bardziej 
lodowatą. Dla tych wspaniałych dzieciaków 
każdy okazany gest przyjaźni i miłości jest jak 
uścisk najbliższej osoby. Nasze serca zapłonę-
ły, daliśmy tak wiele od siebie, wzbogacając 
również swoje wnętrza. Widząc uśmiech na 
twarzy dziecka nie można uciec od myśli, że 
jak co roku wykonaliśmy kawał wspaniałej 
roboty. Przyjaciele, do zobaczenia za rok!  

On jest Królem!

Małgorzata Rzeszutek-Ślusarczyk
nauczyciel języka polskiego, 
Szkoła Podstawowa w Staniątkach

 „Tak, to On! On jest Królem!” – 
brzmiały słowa pieśni śpiewanej 
parokrotnie podczas jasełek bożonaro-
dzeniowych, które odbyły się 2 lutego 

w Domu Kultury w Staniątkach. 

Pieśń ta wprowadzała kolejne grupy lu-
dzi. Korowód był bardzo długi i barw-
ny. W role pastuszków, Trzech Króli, 

rodziców i dzieci, Ślązaków, Krakowian oraz 
Kresowian wcielili się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Staniątkach, którzy pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowali przedstawie-
nie w konwencji musicalowej. 

Chórek złożony z aniołków na bieżąco 
w pieśniach relacjonował rozgrywające się 
na scenie wydarzenia, dopowiadał, komen-
tował poczynania bohaterów, uzupełniając 

śpiew tańcem i gestem. Również pastusz-
kowie wykazali się talentem wokalnym, po-
dobnie jak Maria, która usypiała dzieciątko 
nastrojową kołysanką. Jak przystało na ja-
sełka, nie zabrakło postaci Józefa, złego He-
roda czy przebiegłego diabła. 

Piękne kostiumy, scenografia, wszech-
obecna muzyka oraz opowiedziana po raz 
kolejny historia Bożego Narodzenia, po-
ruszyły serca zgromadzonej publiczności. 
Na koniec licznie zgromadzeni dziadkowie 
otrzymali życzenia od swoich wnuków, i zo-
stali uraczeni słodkim poczęstunkiem   

Foto: Marcin Marecik

EDUKACJA
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Krakowianka w świat
Danuta Rogowska
koordynator akcji, Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Niepołomicach

Nasze przedszkole już po raz drugi bra-
ło udział w Projektach Edukacyjnych 
UNICEF. Tym razem projekt „Wszyst-
kie kolory świata” miał charakter nie 
tylko edukacyjny, ale też charytatywny. 

W trakcie trwania projektu nasze 
dzieci poznawały życie dzieci 
w innych krajach. „Wędrowali-

śmy” przez różne kontynenty poznając życie 
dzieci o różnym kolorze skóry. Dzieci po-
znały zarówno życie w krajach bogatych jak 
i w krajach biednych, gdzie każdy dzień jest 
walką o przetrwanie. Dzieci szczególnie inte-
resowały się życiem dzieci w Afryce. 

Następnym etapem projektu było wybra-
nie sobie kontynentu, kraju i uszycie charyta-
tywnej laleczki, dzięki której mieliśmy zebrać 
pieniądze na szczepionki dla dzieci w Cza-
dzie. Wówczas  do akcji włączyli się rodzice, 
wykazując nie tylko duże zainteresowanie, 
ale też niezwykły talent. Uszyli oni 48 lalek. 

Przez cały okres wystawy nasza szatnia 
była bardzo międzynarodowa. Królowały 
lalki z całego świata. Można było zobaczyć 
Afrykanki, Eskimoski, Japonki, Malezyjki, 
Indianki, Hiszpanki i wiele innych narodo-
wości. Rodzice wraz z dziećmi głosowali na 
lalkę, która weźmie udział w ogólnopolskim 
konkursie projektu. 

Wybrana została Krakowianka, nie tylko 
ze względu na ogromny kunszt wykonania, 
ale również dla pokazania naszego regionu. 
W trakcie aukcji lalek, a trwała ona tylko 
jeden dzień,  zebraliśmy sporą kwotę, która 
zostanie przeznaczona na ratowanie życia 
dzieci w Czadzie. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
jak zawsze wykazali się ogromnym zaintere-
sowaniem i włożyli mnóstwo pracy pomaga-
jąc nam w akcji. Nasi rodzice pokazali, że ich 
serca są ogromne. Każde działanie  przed-
szkola na rzecz potrzebujących i chorych 
dzieci jest przez nich zawsze wspierane, już 
od kilku lat. Składamy Wam bardzo gorące 
podziękowania  

EDUKACJA
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Za pan brat

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

We współczesnym świecie język angiel-
ski pozwala być ludziom „obywatelami 
świata”. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom w naszym przedszkolu  
zorganizowane zostały warsztaty 
językowe.

Specjalnie na tę okazję zaproszona 
została lektorka języka angielskiego 
z College’u Językowego Language Edu-

cation w Podłężu. Zajęcia w grupie dwu- 
i trzyletnich dzieci prowadzone były wy-
łącznie w języku angielskim, przepełnione 
humorem, różnorodnością technik i metod 
aktywizujących, a przede wszystkim z do-
brą, pozytywną energią sprawiły, że przed-
szkolaki chętnie wzięły w nich udział anga-
żując się od pierwszych chwil. 

Życzenia
radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Jak najmilszych spotkań w gronie rodzinnym i przyjaciół. Dużo zdrowia i pogody ducha oraz smacznego święconego
komendant powiatowy Policji w Wieliczce

podinsp. Krzysztof KÜHL

Nauka języka obcego to długotrwały pro-
ces, który rozpoczyna się już w przedszkolu, 
ponieważ w tym wieku dzieci mają ogromną 
zdolność dostosowywania się do otoczenia 
i błyskawicznie przyswajają nowe informacje 
– w tym obce słowa. 

Jak twierdziła włoska lekarka i twórczyni 
systemu wychowania dzieci Maria Montesso-
ri „istnieje okres w życiu dziecka, w którym 
ono jest w stanie nabywać wiedzę bardzo 
szybko i skutecznie (…) Ten stan umysłu na-
zywała Chłonnym Umysłem.”  
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Nauka ratowania życia

sam. Ewa Biernat
przyboczna

Każdemu umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy może się przydać 
w sytuacjach życiowych. Nigdy nie 
wiadomo, czy idąc do szkoły, czy do 
pracy, nie spotkamy człowieka, 
któremu taka właśnie pomoc będzie 
potrzebna. 

Także w sytuacjach domowych może się 
zdarzyć, że będziemy musieli opatrzyć 
ranę, czy nawet wykonać „sztuczne 

oddychanie”. Jednym słowem taka umiejęt-
ność jest niezbędna. 

Dlatego 23 lutego, w harcówce w Niepo-
łomicach, obyły się warsztaty z samarytanki. 
Szkolenie przeprowadzili dh. Andrzej Polak, 
Katarzyna Wojda oraz Małgorzata Rędziniak 
– członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa 
Szczepu Puszcza, na co dzień pracujący w za-
wodach lekarskich.

Warsztaty były oparte na wymaganiach 
do pierwszych trzech stopni harcerskich. 
Trwały około dwóch godzin i były przepro-
wadzone w dwóch turach. Przez pierwszą 
godzinę uczestnicy oglądali prezentację spo-
sobów udzielenia pierwszej pomocy. 

Kolejna część to zajęcia praktyczne, w trak-
cie których uczestnicy, pod okiem prowadzą-
cych, mogli wykorzystać zdobyte informacje. 
Drużyny zostały podzielone na zastępy. Przy 
dobrej atmosferze uczestnicy uczyli się pod-

stawowych zasad pierwszej pomocy. Wszyscy 
wykonywali te same ćwiczenia.

Dla najmłodszych, dużym wyzwaniem 
było założenie prawidłowego opatrunku. 
Starsi ćwiczyli swoje umiejętności w momen-
cie zachłyśnięcia. Każdy miał okazję spróbo-
wać swoich sił przy fantomie, a przy okazji 
zobaczyć, że udzielenie pierwszej pomocy nie 
jest łatwe. Na koniec zajęć uczestnicy otrzy-
mali książeczki z fachowymi informacjami.

 „Zajęcia były szansą, dla mnie i dla wielu 
innych harcerek, zrozumienia jak ważna jest 
umiejętność udzielenia pierwszej pomocy 
poszkodowanemu” – wspomina dh. Joanna, 
a dh. Emilia dodaje: „nauczyłam się wielu 
przydatnych rzeczy, po raz pierwszy miałam 
okazję poćwiczyć na fantomie”. 

„Zajęcia przekonały mnie, że umiejętność 

udzielenia pierwszej pomocy jest przydatną 
umiejętnością, która w przyszłości może po-
móc mi uratować komuś życie” – podsumo-
wała dh. Gabriela.

Pomimo tego, że zajęcia były krótkie, 
odniosły zamierzony skutek. Wiele harce-
rzy i harcerek po raz pierwszy zetknęło się 
z pierwszą pomocą, co z pewnością ułatwi im 
zdobywanie nowych umiejętności w tej dzie-
dzinie w przyszłości. 

Dla starszych druhen i druhów zajęcia 
były formą sprawdzenia jak wiele wiadomo-
ści „pozostało im w głowach”. Wiele osób po 
raz pierwszy mogło ćwiczyć z fantomem, 
czy spróbować rozłożyć profesjonalne nosze. 
Wszystko to sprawiło, że przeżyliśmy kolejną 
przygodę. Mam nadzieję, że jej efektem bę-
dzie skuteczne działanie w określonych sytu-
acjach w przyszłości   

hArCErsTwO
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Nie pozwól, by zabił cię czad

Marek Kot
Inspektor ds. Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego Urzę-
du Miasta i Gminy Niepołomice

Każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla, 
potocznie zwanego czadem, 
ginie w województwie kilka 
osób a kilkadziesiąt ulega 
zatruciu. W sezonie grzew-
czym 2010–2011 na terenie 
miasta i Gminy Niepołomice 
doszło do trzech zdarzeń 
z tlenkiem węgla (czadem) 
w wyniku czego zatruciu ule-
gły trzy osoby, które trafiły do 
szpitala. Na szczęście nie było 
przypadków śmiertelnych.

W pomieszczeniach  
zamkniętych, przy 
bardzo wysokich kon- 

centracjach tlenku węgla, już po 
kilku wdechach może nastąpić 
tzw. zatrucie błyskawiczne, pro-
wadzące do zgonu. Przy takich 
stężeniach śmierć może nastą-
pić natychmiast, bez objawów 
ostrzegawczych, wskutek pora-
żenia układu oddechowego oraz 
ostrej niewydolności układu 
krążenia.

W trosce o własne bezpie-
czeństwo, warto rozważyć zamon- 
towanie w domu czujek dymu 

i gazu. Koszt zamontowania ta-
kich czujek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie daje za-
stosowanie tego typu urządzeń, 
łącznie z uratowaniem najwyższej 
wartości, jaką jest nasze życie i ży-
cie naszych najbliższych.

W artykule przedstawiam 
informacje dotyczące zapobie-
gania zatruciom tlenkiem węgla 
(czadem). Pamiętajmy! Od sto-
sowania się do nich może zale-
żeć zdrowie i życie nasze oraz 
naszych bliskich. A wystarczy 
jedynie odrobina przezorności.

Czyszczenie kominów
Właściciele, zarządcy lub 

użytkownicy obiektów ogrzewa-
nych paliwem stałym, ciekłym lub 
gazowym są obowiązani, zgodnie 
z prawem, do usuwania zanie-
czyszczeń z przewodów dymo-
wych i spalinowych. Doradzamy 
korzystanie z usług fachowców  
(np. kominiarzy).

Zgodnie z §34 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z 7 czerw- 
ca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, in- 
nych obiektów budowlanych i te- 
renów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 
poz. 719), w obiektach, w któ-
rych odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazo- 
wego, usuwa się zanieczyszczenia 

Czad jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony  
smaku). Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból  
głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla (czadem):
•		 przy	 niskim	 stężeniu	 (CO-Hb	 10-20%)	 przymglenie	 świado-

mości, niepamięć wsteczna, zawroty głowy, bóle głowy, zabu-
rzenia wzrokowe, uczucie odurzenia, nudności,

•		 przy	 średnim	stężeniu	 (CO-Hb	30-50%)	znaczne	przymglenie	
świadomości aż do utraty przytomności, wzmożone odruchy, 
wymioty, wzrost częstości i głębokości oddechu,

•		 przy	wysokim	 stężeniu	 (CO-Hb	 >50%)	 utrata	 przytomności,	
napady drgawek, kurcze mięśni, spadek czynności oddechowej, 
sinica, wstrząs z przyśpieszoną akcją serca i spadkiem ciśnienia.

z przewodów dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych: 
•	 jeden raz na trzy miesiące 

w obiektach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem),

•	 jeden razy na sześć miesięcy 
w obiektach opalanych pali-
wem ciekłym i gazowym,

•	 co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywie-
nia i usług gastronomicznych,

•	 co najmniej raz w roku usu- 

wamy zanieczyszczenia z prze- 
wodów wentylacyjnych. 

Szczególną dbałość o czy-
stość przewodów powinny wyka-
zywać osoby, które stosują gorsze 
gatunki węgla, np. miał węglowy. 
Usuwanie zanieczyszczeń z prze-
wodów spalinowych, dymowych 
i wentylacyjnych powinny wy-
konywać osoby posiadające kwa- 
lifikacje kominiarskie. Dopusz-
czalne jest usuwanie zanieczysz-
czeń z wyżej wymienionych 
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Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
•		 nie	bagatelizować	objawów	duszności,	bólów	i	zawrotów	głowy,	

nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspiesze-
nia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasię-
gnąć porady lekarskiej, 

•		 przeprowadzać	kontrole	techniczne,	w	tym	sprawdzanie	szczel-
ności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszcze-
nie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu po-
wietrza, (zakłady kominiarskie),

•		 użytkować	 sprawne	 techniczne	urządzenia,	w	których	odbywa	
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, 

•		 nie	zaklejać	i	nie	zasłaniać	w	inny	sposób	kratek	wentylacyjnych,
•		 stosować	 urządzenia	 posiadające	 stosowne	 dopuszczenia	

w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpli-
wych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu 
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz prze-
znaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

•		 w	 przypadku	wymiany	 okien	 na	 nowe,	 sprawdzić	 poprawność	
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budyn-
ku i mogą pogarszać wentylację,

•		 systematycznie	sprawdzać	ciąg	powietrza,	np.	poprzez	przykła-
danie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej 
wspomnianego otworu lub kratki,

•		 często	wietrzyć	pomieszczenie,	w	których	odbywa	się	proces	spa-
lania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
•		 zapewnić	 dopływ	 świeżego	 czystego	 powietrza;	 w	 skrajnych	

przypadkach wybijając szyby w oknie,
•		 wynieść	osobę	poszkodowaną	w	bezpieczne	miejsce,	jeśli	nie	

stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypad-
ku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym,

•		 wezwać	służby	ratownicze	(Pogotowie	ratunkowe	tel.	999,	Pań-
stwową Straż Pożarną tel. 998 lub 112 ),

•		 jak	najszybciej	podać	tlen,	
•		 jeżeli	osoba	poszkodowana	nie	oddycha,	ma	zatrzymaną	akcję	

serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. 
metodą usta – usta oraz masaż serca, 

•		 nie	wolno	wpadać	w	panikę,	kiedy	znajdziemy	dziecko	 lub	
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, ła-
zience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udziela-
nia pierwszej pomocy oraz powiadomić służby ratownicze.

W pomieszczeniach zamkniętych, przy bardzo wysokich kon-
centracjach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastą-
pić tzw. zatrucie błyskawiczne, prowadzące do zgonu. Przy 
takich stężeniach śmierć może nastąpić natychmiast, bez obja-
wów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowe-
go oraz ostrej niewydolności układu krążenia.

Przyczyny zaczadzeń
Głównym źródłem zatruć 

w budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów komi-
nowych: wentylacyjnych, spali-
nowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspo-
mnianych przewodów może wy-
nikać z:

•	 ich	nieszczelności,
•	 braku	ich	konserwacji,	w	tym	

czyszczenia,
•	 wad	konstrukcyjnych,
•	 niedostosowania	 istniejącego	 

systemu wentylacji do stan-
dardów szczelności stosowa-
nych okien i drzwi, w związ-
ku z wymianą starych okien 
i drzwi na nowe.
Powyższe zaniedbania mogą 

prowadzić do niedrożności prze-
wodów, braku ciągu, a nawet do  
powstawania zjawiska ciągu wste- 
cznego, polegającego na tym, że  
dym zamiast wydostawać się 
przewodem kominowym na ze-
wnątrz, cofa się z powrotem do 
pomieszczenia.

skąd się bierze
Skąd się bierze tlenek węgla 

(czad) i dlaczego jest tak niebez-
pieczny? Tlenek węgla powstaje 
podczas procesu niepełnego spa-
lania materiałów palnych, w tym 

paliw, które występuje przy niedo-
statku tlenu w otaczającej atmos-
ferze. Niebezpieczeństwo zacza-
dzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla:
•		 jest	 gazem	 niewyczuwal-

nym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i po- 
zbawiony smaku),

•		 ma	 silne	 właściwości	 tok-
syczne,

•		 gromadzi	 się	 głównie	 pod	
sufitem, ponieważ ma nie-
co mniejsza gęstość od po-
wietrza,

•		 toksyczne	 działanie	 tlenku	
węgla wynika z jego więk-
szego od tlenu (250-300 
razy) powinowactwa do he- 
moglobiny zawartej we krwi, 

•		 tworzy	on	połączenie	zwane	
karboksyhemoglobią, które 
jest trwalsze niż służąca do 
transportu tlenu z płuc do 
tkanek oksyhemoglobina 
(połączenie tlenu z hemo-
globiną). Dochodzi więc do 
niedotlenienia tkanek, co 
w wielu przypadkach pro-

wadzi do śmierci,
•		 tlenek	 węgla	 trwale	 łączy	

się	z	ponad	80%	hemoglo-
biny, co sprawia, że tylko 
niewielka ilość hemoglobi-
ny może połączyć się z tle-
nem. Ilość ta jest jednak 
niewystarczająca dla ludz-
kiego organizmu. Nadmiar 
karboksyhemoglobiny po-
woduje niedotlenienie or-
ganizmu, a w najgorszym 
przypadku nawet śmierć 
przez uduszenie, 

•		 blokuje	dostęp	tlenu	do	or- 
ganizmu, poprzez zajmo- 
wanie jego miejsca w czer- 
wonych ciałkach krwi, po-
wodując przy długotrwa-
łym narażeniu (w więk-
szych dawkach) śmierć 
przez uduszenie,

•		 wdychanie	 nawet	 niewiel-
kiej ilości tlenku węgla 
może spowodować zatru- 
cie, silny ból głowy, wymio-
ty, zapadnięcie w śpiączkę, 
a nawet zgon  

przewodów przez osoby nie po-
siadające kwalifikacji kominiar-
skich w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późn. zm.) zo-
bowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów 
jednorodzinnych do okresowej  
kontroli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji ga- 
zowych oraz przewodów komi-
nowych (dymowych, spalino- 
wych i wentylacyjnych).
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Karatecy w Lidze

Joanna Musiał

Rafał Wajda i Anna Mleko z niepoło-
mickiej Akademii Karate Tradycyjnego 
wystartowali w I Turnieju Polskiej Ligi 
Karate Tradycyjnego. Rafał uplasował się 
na drugim, Anna na siódmym miejscu. 

Anna Mleko na początku wystarto-
wała w eliminacjach. Dopiero po 
pozytywnym przejściu tego etapu 

zakwalifikowała się do Polskiej Ligi Karate. 
W I Turnieju spotkała się – w rundzie kitei 
(forma) – z Anną Stachurską, bardzo utytu-
łowaną zawodniczką, aktualną wicemistrzy-
nią świata. Zwyciężyła Stachurska. 

Następnie zawodniczka AKT Niepołomi-
ce stanęła do walki (kumite) z Marią Deptą 
z Aleksandrowa Łódzkiego. Po wyrówna-
nym pojedynku zwyciężyła Maria Depta – to 
również aktualna wicemistrzyni świata. Na 

koniec Anna wykonała kata Nijushiho i osta-
tecznie zajęła siódme miejsce.

Rafał Wajda z uwagi na drugie miejsce 
w ubiegłorocznej edycji PLKT nie brał udzia-
łu w eliminacjach. W pierwszym pojedynku 
(runda kitei) pokonał Roberta Malca z Lu-
blina. Do walki stanął z Bartoszem Skwar-
skim z Wrocławia. Po wykonaniu skutecznej 
techniki ushirogeri (kopnięcie) zwyciężył 
Rafał Wajda. Następnie, po bardzo dobrym 
zaprezentowaniu kata, Rafał wszedł do finału 
z pierwszego miejsca. 

Drugim zawodnikiem walczącym 
o pierwsze miejsce był Łukasz Radwański 
z Kluczborka. W finale były 3 walki. Pierwszą 
wygrał Rafał wyprzedzając maigeri (kopnię-
cie) przeciwnika techniką gyakuzuki (tech-
nika ręczna). Druga walka przyniosła wynik 
remisowy. Trzeci pojedynek wygrał zawod-
nik z Kluczborka. Po trzech walkach był 
remis, rozegrano więc dogrywkę. Nie przy-
niosła ona jednak rozstrzygnięcia. Ostatecz-
nie wskutek wskazania sędziów zwyciężył 
Łukasz Radwański – aktualny mistrz świata 
w fuku-go.

„To początek sezonu, więc jeszcze dale-
ko do dobrej formy. Udział w Lidze traktu-

ję jako przygotowanie do sezonu, do startu 
w najważniejszych zawodach tego roku, czyli 
w mistrzostwach Polski i Europy” – skomen-
tował Rafał Wajda.

Zawody rozegrano 2 lutego w Dojo „Sta-
ra Wieś”. Paweł Janusz z AKT Niepołomice 
sędziował podczas zawodów. Kolejny turniej 
Ligi odbędzie się w Kluczborku 23 marca. 
Finał Ligi, którego organizatorem jest AKT 
Niepołomice odbędzie się 20 kwietnia w Ko-
palni Soli w Bochni. 

Zawodnicy Ligi walczą o prawo startu 
w Pucharze Świata, który w czerwcu zostanie 
rozegrany w Lublinie. I Turniej PLKT odbył 
się przy okazji zimowego Gasshuku oraz kur-
su sędziowskiego, które trwały od 30 stycznia 
do 3 lutego.

Podczas zgrupowania sędziowie dosko-
nalili swoje umiejętności i podnosili klasy 
sędziowskie. Rafał Wajda zdał egzamin i uzy-
skał klasę sędziowską A – jest to najwyższy 
stopień sędziego krajowego.

W czasie zgrupowania wykład – Neuro-
feedback a przygotowanie mentalne spor-
towca – poprowadził dr Artur Ziółkowski, 
prodziekan Wydziału Wychowania Fizyczne-
go AWFiS w Gdańsku  

Mistrzynie z SP Niepołomice

Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus 

W Podłężu i Staniątkach rozegrano 
gminne zawody w minikoszykówce. 
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
z Niepołomic, zostały  Mistrzyniami 
Powiatu Wielickiego. 

W Podłężu rozegrano gminne za-
wody w minikoszykówce dziew-
cząt. Wzięły w nich udział cztery 

drużyny: SP Niepołomice, SP Wola Zabie-
rzowska, SP Zakrzów, SP Podłęże. 

Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. Najlepiej zaprezentowała się dru-
żyna SP Niepołomice, która wygrała wszyst-
kie swoje mecze, jak i całe zawody. Pozostałe 
drużyny wygrały po jednym meczu; o dalszej 
kolejności decydowała różnica koszy. Naj- 
lepszy bilans miały dziewczęta z Zakrzowa, 
a następnie z Podłęża.

Dwie pierwsze drużyny reprezentowa-
ły naszą gminę na zawodach powiatowych 
w Wieliczce. Miłą niespodziankę sprawiły 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Niepo-
łomic, które zostały Mistrzyniami Powiatu 
Wielickiego. 

Drużyna grała w składzie: Żarnik Ka-
rolina, Krzysztofiak Wiktoria, Pawłowska 
Klaudia, Przeniosło Natalia, Knapik Nikola, 
Szczurek Inga, Siwek Weronika, Frąś Klau-
dia, Dudziak Weronika, Tymoniuk Paulina, 
Despet Natalia, Podkowa Dominika. Trener 
Wojcich Turlik. 

Dziewczęta z Zakrzowa zajęły VI miejsce.
Chłopcy na zawodach gminnych w ko-

szykówce rywalizowali w Staniątkach. Kom-
plet zwycięstw zanotowała drużyna SP Podłę-
że, zdecydowanie wygrywając turniej. Drugie 
miejsce rozstrzygnęło starcie w bezpośred-
nim meczu chłopców z Zabierzowa Bocheń-

Dziewczęta
1.  SP Niepołomice  15 p.
2.  SP Zakrzów   13 p.
3.  Podłęże    12 p.
4.  Wola Zabierzowska  11 p.

Chłopcy
1.  Podłęże    15 p.
2.  Zabierzów Bocheński  13 p.
3.  Zakrzów    12 p.
4.  SP Niepołomice  11 p.
5.  Staniątki    9,5 p.
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Krzysztof Turecki
dyrektor d/s sportu, Szkoła Futbolu Staniątki

W Szkole Futbolu Staniątki rozwija swo- 
je umiejętności sportowe blisko 150 za- 
wodników z Powiatu Wielickiego w wie-
ku 5-14 lat w ośmiu grupach wiekowych.

Cztery grupy (roczniki 2001-2007) 
w Gminie Wieliczka oraz cztery grupy 
(roczniki 1998-2007) w gminie Nie-

połomice. W sezonie 2012/13 bierzemy udział 
w rozgrywkach ligowych: w wielickiej lidze 
Trampkarzy, w Orlikach i w krakowskiej lidze 
Żaczków. Dodatkowo rozgrywane są turnieje 
okolicznościowe oraz mecze towarzyskie. 

Nasi wychowankowie biorą udział w cy- 
klicznie organizowanych turniejach, m.in. 
w Halowych Mistrzostwach Krakowa, w Mini 
Mistrzostwach Europy, O puchar Tymbarku 
– z podwórka na stadion, Bronowianka Cup 
oraz w wielu innych. 

Sami również organizujemy wiele turnie-
jów, z których największy to Memoriał Ta-
deusza Szybińskiego, który w roku 2012 był 
rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych 
i zgromadził łącznie 24 zespoły z Małopolskie-
go. Turniej odbył się w ramach trzydniowego 
festynu sportowego na stadionie LKS „Czarni” 
Staniątki przy współpracy z klubem sportowym 
„Czarni” Staniątki, za co w tym miejscu chciał-
bym podziękować całemu zarządowi klubu. 

Systematycznie organizujemy obozy spor-
towe w okresie ferii oraz wakacji. W roku 2012 
obozy odbyły się w Ustrzykach Dolnych, nato-
miast w styczniu 2013 roku w Białym Dunajcu.

W ciągu całego roku prowadziliśmy poka-
zowe treningi w ramach lekcji wychowania fi-
zycznego w klasach I-VI, niemal we wszystkich 
szkołach podstawowych na terenie Powiatu 
Wielickiego. Wspólnie z Piłkarską Akademią 
Umiejętności Coerver Coaching organizowa-
liśmy jednodniowe Campy Piłkarskie, na któ-

rych wszystkie dzieci mogły zobaczyć najnow-
sze metody treningu piłki nożnej, z których 
korzystają największe kluby w Europie.

Wszystkie te wydarzenia nie mogłyby się 
odbywać bez pomocy wielu instytucji i firm, 
które wspierają naszą działalność. W imieniu 
zarządu pragnę podziękować takim instytu-
cjom jak Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce i Urząd Mar-

szałkowski w Krakowie oraz firmom Cool-Se-
rvice Staniątki, Klimax s.c. Andrzej Jach, Jacek 
Czajkowski, Staco Niepołomice, Piekarnia Iwo-
na Niepołomice oraz Oczarovana Jewellery. 

Słowa podziękowania kieruję również 
do osób, które poświęcają swój wolny czas 
i pomagają w sprawach organizacyjnych, a w 
szczególności do Magdy Czajkowskiej, Klaudii 
Rys, Patryka Wojtoń i Zuzi Gawlik   

sPOrT

skiego z Zakrzowem. Ci pierwsi wygrali  
10-6 i zdobyli II miejsce, na trzecim sklasy- 
fikowano SP Zakrzów.

Chłopcy z Podłęża na zawodach powia-

towych zajęli IV miejsce, choć ze zwycięzcą  
SP 2 Wieliczka przegrali tylko 17-14. W me-
czu o III miejsce 8-13 ulegli SP Niegowić. 

W rywalizacji o miano „Najbardziej 

Usportowionej Szkoły” po VIII zawodach 
prowadzi SP Podłęże przed SP Niepołomice 
i Zakrzowem. Do rywalizacji w tym roku za-
liczanych jest sześć najlepszych zawodów  

Po pierwsze: zaufanie
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zdarzeN

Okienko z widokiem na Niepołomice

z Ewą Novel rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Występowała Pani w Niepołomicach podczas ubie-
głorocznego Festiwalu Ballady. Co w Niepołomicach podoba się 
Pani najbardziej?
Ewa Novel: Niepołomice to urocze, zadbane, 
spokojne miasto i niezwykli ludzie. W Nie-
połomicach można się zakochać, czas u was 
wolniej płynie. Odczuwa się niepowtarzalny 
klimat tego miejsca. Najbardziej podobał mi 
się Zamek Królewski oraz rynek. Zachwyci-
łam się tym miastem i chciałabym kiedyś za-
trzymać się tam na dłużej. 

O ile wiem, w dowodzie osobistym ma Pani 
zupełnie inne nazwisko, natomiast Ewa 
Novel to pseudonim artystyczny. 
Novel jest nazwiskiem mojego taty. Aby 
uczcić pamięć o nim, postanowiłam posługi-
wać się jego nazwiskiem jako pseudonimem 
artystycznym. Jest ono dużo prostsze do za-
pamiętania, niż moje polskie nazwisko, które 
widnieje w dowodzie. 
 
Ma Pani egzotyczną urodę…
Moja mama jest Polką – blondynką, nato-
miast tata pochodził z Mozambiku. Urodziłam się w Chicago. Bardzo 
często ludzie pytają mnie o pochodzenie, jestem już do tego przyzwy-
czajona.

Jak z tego rozumiem – język angielski nie sprawia Pani większych 
trudności.
Przyleciałyśmy z mamą do Polski wtedy, kiedy byłam jeszcze mała. 

Moja znajomość angielskiego zanikła w trakcie zabaw z polskimi 
dziećmi. Mówić po angielsku tak naprawdę nauczyłam się w szkole 
w Nowym Sączu. 

Czy woli Pani śpiewać po polsku czy po an-
gielsku?
Każdy z tych języków lubię, a to, czy wybie-
ram dla siebie jakąś piosenkę, zależy od jej 
słów i melodii, oraz od tego, czy utwór do 
mnie przemawia.

Jest Pani wokalistką świetnie czującą się za-
równo w popularnej muzyce rozrywkowej, 
jak i w standardach jazzowych i operetko-
wych. Jaki jest Pani ulubiony styl muzyczny?
W swoim życiu miałam do czynienia z  wielo-
ma stylami muzycznymi. Interesowały mnie: 
pop, rock, r&b, soul, muzyka klasyczna oraz 
poezja śpiewana. Te wszystkie rodzaje muzyki 
w jakimś stopniu mnie ukształtowały. Obecnie 
skupiam się na muzyce jazzowej, co nie znaczy, 
że ograniczyłam się tylko do tego gatunku mu-
zycznego. W dzisiejszych czasach trzeba być 
otwartym. Nie zamykam się więc, lecz wciąż się 

rozwijam poprzez uczestnictwo w różnorodnych warsztatach i kursach 
wokalnych. Ostatnio uczestniczyłam w warsztatach muzyki gospel, i bar-
dzo wiele z nich skorzystałam.

Jakich znanych wokalistów podziwia Pani w szczególny sposób?  
Jest ich wielu. Z pewnością wyróżniłabym Whitney Houston, Micha-
ela Jacksona, Tinę Turner, Andrea Bocellego, i oczywiście ikonę mu-

Kieruję się sentencją Horacego „carpe diem”, czyli chwytaj dzień. 
Staram się wyciskać życie jak cytrynę, cieszyć się każdym dniem i każdą 
chwilą. Nie marnuję nadarzających się okazji na rozwój.

M A G A Z Y N
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zyki jazzowej Ellę Fitzgerald oraz 
Tony’ego Bennetta.  

Jakie ma Pani plany artystycz-
ne?   
Obecnie współpracuję z kilkoma 
zespołami m.in. New Day, Car-
pathian Jazz Friends oraz Bazo-
banga.  Pracujemy nad nowymi 
materiałami muzycznymi oraz 
nad wydaniem płyty. 
W ubiegłym roku na warsz-
tatach jazzowych poznałam 
wspaniałego pianistę Daniele, 
dzięki któremu mogłam kilka 

razy zaśpiewać dla niemieckiej 
publiczności. Było to dla mnie 

wspaniałe doświadczenie. Mam 
nadzieję, że nasza współpra-

ca będzie nadal trwać. Życie to 
mozaika zdarzeń, dlatego też 
nigdy nie wiadomo, co nam los 
przyniesie.  

Jakie jest Pani ulubione motto, 
którym kieruje się Pani w swo-
im życiu? 
Kieruję się sentencją Horace-
go „carpe diem”, czyli chwytaj 
dzień. Staram się wyciskać życie 
jak cytrynę, cieszyć się każdym 
dniem i każdą chwilą. Nie mar-
nuję nadarzających się okazji na 
rozwój    

Ewa Novel
Wokalistka o nieco egzotycznej urodzie, obdarzona głosem o wy-
jątkowej barwie. Oprócz muzyki rozrywkowej śpiewa również 
standardy jazzowe i utwory operetkowe. 

Jest absolwentką Szkoły Wokalno-Aktorskiej i Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie 
studiuje podyplomowo Arteterapię w Katowicach. Na co dzień 
mieszka w Nowym Sączu, gdzie pracuje jako wychowawca w Świe-
tlicy Środowiskowej.

Marcin Urban

Obserwując rzeczywistość nietru- 
dno dostrzec, że niektórzy lu- 
dzie mimo tego, że są już w słu- 
sznym wieku – nie do końca  

posiedli umiejętność milczenia. Wspomnia- 
łem przed chwilą o „dorosłości”. Warto się za-
stanowić nad tym, co to pojęcie oznacza. 

Najprościej byłoby posłużyć się kryte-
rium wieku i powiedzieć, że ludzie dorośli to 
tacy, którzy ukończyli 18 lat. Ale to przecież 
tylko umowna granica, bo niekiedy młodsze 
osoby podejmują dojrzałe decyzje, a za to 
inni, znacznie bardziej zaawansowani wie-
kiem zachowują się jak dzieci. 

Co zatem można uznać za kryterium do-

rosłości? Okazuje się, że jest nim umiejętność 
zapanowania nad własnymi pragnieniami. 
Doświadczalnie potwierdzono, że małe dziec-
ko, przed którym położy się jakiś jego ulubio-
ny smakołyk, po pewnym czasie sięgnie po 
niego, choćby mu tego nawet surowo zabronić. 

Dorosłość, czyli dojrzałość rozpoznaje się 
więc po tym, że potrafimy świadomie zapa-
nować nad pragnieniem, aby po coś sięgnąć. 
A zatem jest to wyraz przewagi woli nad pra-
gnieniami – lub ujmując to bardziej obrazo-
wo: przewagi rozumu nad sercem.

Wokoło jest mnóstwo sytuacji, kiedy 
ktoś rozbudza w nas jakieś pragnienia. Peł-
no jest promocji, okazji i reklam. Nie bra-
kuje też wszelakich pokus w przeróżnych 

życiowych sytuacjach. Nie chcę ich nawet 
wymieniać, bo każdy czytelnik zapewne ma 
własną listę. 

Dorosłość, czyli dojrzałość przejawiamy 
wtedy, kiedy świadomie potrafimy odmówić 
sobie czegoś. Jak się okazuje – umiejętność 
taką wyćwiczyć można w sobie nawet grubo 
po osiemnastym roku życia. I niech to doty-
czy choćby powstrzymania się przed wypo-
wiadaniem niepotrzebnych słów  

Fraszka o zaletach milczenia

Mądrzej jest tylko słuchać
i milczeć dwuznacznie,
niż zrobić z siebie durnia
gdy mówić się zacznie.

Felietony życiem pisane – XL

O zaletach

MilczeNia
Znane jest powiedzenie, że człowiek zazwyczaj uczy się mówić w dzieciństwie, 
ale milczeć uczy się dopiero wtedy, kiedy jest dorosły. 

Dorosłość, czyli dojrzałość rozpoznaje się po tym, że potrafimy świadomie zapanować 
nad pragnieniem, aby po coś sięgnąć. A zatem jest to wyraz przewagi woli nad pragnie-
niami – lub ujmując to bardziej obrazowo: przewagi rozumu nad sercem.
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Poleca…
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Mariola Pryzwan

Anna German o sobie
MG Wydawnictwo
Warszawa, 2012

Anna German urodziła się, 
w Uzbekistanie. Do Polski przyje-
chała mając 10 lat i dopiero wtedy 
zaczęła uczyć się języka polskie-
go. Była jedyną polską piosen-
karką, która w tamtych czasach 
biegle władała siedmioma języ-
kami. Na nienaganne maniery, 
zachowanie, podejście do drugie-
go człowieka miało wpływ prote-
stanckie wychowanie. Szanowała 
odmienność i wolny wybór. Nie 
dzieliła ludzi. W każdym starała 
się znaleźć dobro.

Los nie szczędził jej nie-
szczęść. W 1967 roku, u progu 
międzynarodowej kariery, uległa 
poważnemu wypadkowi. Dziel-
nie walczyła o życie, a potem 
o powrót do zdrowia i śpiewania. 
Wszystkich wtedy zaskoczyła 
swym niezwykłym optymizmem, 
siłą woli i walki. Kilkanaście lat 
później tej siły już jej nie wy-
starczyło. Nowotwór ją pokonał, 
odbierając światu w wieku 46 lat. 
Została pamięć, piosenki i miłość 
tych, którzy ją kochali. 

Ludmiła Ulicka

Daniel Stein, tłumacz
Świat Książki
Warszawa, 2012

Książka zbudowana jest 
z różnych fragmentów, wśród 
których przeważają listy, rozmo-
wy, pamiętniki, wspomnienia, 
dokumenty. Dzięki temu pozna-
jemy tytułowego bohatera z róż-
nych perspektyw.  Powieść poka-
zuje, jak wiele w życiu człowieka 
zależy od przypadku i od szeroko 
rozumianej wiary - niekoniecz-
nie w Boga. 

Przykładem tego mogą być 
losy Daniela Steina, Żyda, kie-
dyś tłumacza w gestapo, potem 
partyzanta, który stał się kato-
lickim księdzem, duchownym 
niepokornym wobec kościelnych 
władz. Człowiekiem niezwykle 
wrażliwym, a jednocześnie twar-
do stąpającym po ziemi, pełnym 
miłości do świata, ale i pokory, 
wyznającym zasadę, że pomoc 
trzeba nieść każdemu potrze-
bującemu, bez względu na jego 
narodowość i wiarę. Znakomita 
powieść na miarę „Listy Schin-
dlera” i „Pianisty”.

Yiwu Liao

Prowadzący Umarłych
Czarne
Wołowiec, 2011

Chiny to kraj intrygują-
cy, z niezwykle bogatą historią 
i dorobkiem zarówno cywiliza-
cyjnym, jak i kulturalnym. Jest 
to jednak wciąż kraj komuni-
styczny, w którym istnieją po-
lityczni więźniowie, cenzura, 
zakazane tematy. Książka jest 
reporterskim zapisem rozmów 
autora z ludźmi, którzy żyjąc 
w Chinach, z różnych powodów 
zostali zepchnięci na margines. 

Ludzi, którzy w większości 
starali się po prostu żyć normal-
nie, wykonywać swoją pracę, 
realizować pasję, czasem jednak 
próbowali mówić zbyt dużo, zbyt 
wiele widzieli i rozumieli. Spo-
tkamy zawodowego żałobnika, 
handlarza żywym towarem, opa-
ta buddyjskiego klasztoru, czy 
wreszcie tytułowego prowadzą-
cego umarłych. Autor ujawnia 
szokującą prawdę o przemocy, 
egzekucjach, głodzie i niszczeniu 
tysiącletnich zabytków.

Sławomir Koper

Wielcy zdrajcy.  
Od Piastów do PRL
Bellona
Warszawa, 2012

Możemy zdradzić rodzinę, 
przyjaciół, partnerów życiowych, 
ideę. Każdy, kto dokona takiego 
występku musi liczyć się z tym, 
że przez społeczeństwo zostanie 
skazany na ostracyzm, bowiem 
etykiety zdrajcy zerwać się nie da. 
Postaci przybliżone przez Kopra 
to wielcy politycy, ważne osobi-
stości: biskup Stanisław ze Szcze-
panowa, Bohdan Chmielnicki, 
Hieronim Radziejowski, Wanda 
Wasilewska, Bolesław Bierut. 

Mogli dokonać wielkich rze-
czy, jednak z różnych przyczyn 
dopuścili się zdrady największej 
i niewybaczalnej – zdrady własnej 
ojczyzny. Wina niektórych jest 
oczywista, ale są też tacy, którzy 
budzą kontrowersje i sam autor 
nie potrafi dokonać jednoznacz-
nej oceny. Stawia m.in. pytanie, 
czy krzywdząca opinia na temat 
margrabiego Wielopolskiego jest 
na pewno słuszna? Może po pro-
stu żył w złych czasach?
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ko przez jego pryzmat. Jako osoba „pisząca”, 
odkąd nauczyłam się pisać, nagle po śmierci 
Taty stałam się obiektem zainteresowania – 
trochę jak Urszulka Kochanowska, co to mia-
ła przejąć po ojcu lirę. Nie chcąc zostać mar-
nym naśladowcą, musiałam wiedzieć, czego 
nie naśladować. Może dlatego, jako pierwszy 
kierunek studiów wybrałam filologię ze spe-
cjalnością literaturoznawczą? 

I tak – z wierszy ojca, ze wspomnień jego 
przyjaciół i znajomych, ze spotkań z rodziną, 
której wcześniej nie znałam, zbudowałam so-
bie Jego intymny obraz. 

Bycie córką sławnego w środowisku twór-
czym ojca nie ułatwiło mi niczego. Nie wy-
korzystałam możliwości ani znajomości, nie 
pracuję w „kulturze”, dotąd nawet nie ukazał  
się żaden mój samodzielny tomik. Wiem, że 

caly w 
pOezji

Weronika Śliwiak

23 stycznia minęła kolejna 
rocznica urodzin mojego ojca, 
poety Tadeusza Śliwiaka. 
Zostało mi po Nim kilka strzępków 
wspomnień i tęsknota małego 
dziecka, które idąc z Mamą widzi 
inne dzieci trzymane za ręce przez 
oboje rodziców.

Zginął 3 grudnia 1994 roku pod 
pierwszym porannym tramwajem 
idąc trasą, którą chodził przez lata. 
Niektórzy mówią, że był to tragicz-

ny wypadek, inni – że wybawienie dla czło-
wieka, którego największym wrogiem stał się 
jego własny umysł zaatakowany przez nie-
uleczalną chorobę. Rozum, który przez lata 
stanowił o sile twórczej, wrażliwości, spo-
strzegawczości, uczuciu... O tym wszystkim, 
co Ojciec przelewał w poezję. 

Tata umarł, kiedy miałam 15 lat. Nie by-
łam na jego pogrzebie, ponieważ chorowa-
łam wtedy ciężko, nie odczułam też wtedy 
żadnej dojmującej straty. Moje kontakty z Oj-
cem – artystą, były mniej niż sporadyczne. 
Zostało mi po Ojcu kilka strzępków wspo-
mnień i tęsknota małego dziecka, które idąc 
z Mamą widzi inne dzieci trzymane za ręce 
przez oboje rodziców. 

Tak naprawdę, paradoksalnie, zaczęłam 
poznawać Ojca dopiero po śmierci, kiedy do-
tarło do mnie, że jestem postrzegana nieja-

Weronika Śliwiak
dla T.

cały odszedł
w poezję

jego zmarszczki 
linie papilarne 
zmieniły się w wersy
i strofy

głos stał się rytmiczny
do bólu 
szelestu
kartek w stosach tomików
nie do końca mi znanych

- to jak wiatr
w jego włosach – 

gładzę biel szorstkiej 
kartki
i jest mi tak bliski
jak nigdy
kiedy mogłam go 
dotknąć naprawdę

zamykam oczy
wsłuchuję się w ciszę
milczymy
- przenośnia 
ostatniej rozmowy
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Wspomnienie o autorze 

SMugi
Tadeusz Śliwiak urodził się 23 stycznia 1928 r. Właśnie w tym roku 
przypada 85. rocznica jego urodzin. Jest to więc doskonała okazja 
do przypomnienia i odkurzenia ogromnego dorobku twórczego poety. 
A twórczość ta rzeczywiście jest imponująca. 

cokolwiek napiszę, zostanie chcący lub i nie 
porównane – to zmusza do skromności. Poza 
tym staram się być samodzielna i nie pasoży-
tować na nazwisku, które noszę. 

Z powodu rocznicy urodzin Ojca, 5 lu-
tego br., Biblioteka Publiczna w Niepołomi-
cach zorganizowała wieczór poezji oraz wy-
stawę poświęconą Tadeuszowi Śliwiakowi. 
Wieczór poezji i wspomnień poprowadziła 
z wielką klasą Paulina Szewczyk, której udało 
się stworzyć niepowtarzalny nastrój niena-

rzucającej się melancholii wspomnień, połą-
czonej z profesjonalnym literaturoznawczym 
podejściem do utworów.  Piosenki do słów 
ojca i jego wiersze, czytane przez aktora te-
atru Bagatela, Jakuba Bohosiewicza, znalazły 
odbiór wśród zebranych w wypełnionej po 
brzegi bibliotecznej czytelni gości. 

Zapraszam tych, którzy – jak ja – chcą 
poznać człowieka, poznając jego poezję oraz 
wspomnienia płynące ze zdjęć, rękopisów, li-
stów i innych wyeksponowanych w gablotach 

materiałów na wystawie, wspaniale i z niezwy-
kłym wyczuciem przygotowaną przez pra-
cowników Biblioteki w Niepołomicach, która 
będzie dostępna do końca marca. Wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację wie-
czoru oraz wystawy, jak i gościom, składam 
serdeczne podziękowania. 

Miłośnikom poezji pragnę również zdradzić, 
że Biblioteka w Niepołomicach przemyśliwa nad 
organizacją całego cyklu spotkań z poezją  

Tadeusz Śliwiak
Smuga
To co o tym wiemy
wie każda świeca z wosku
Doganiamy marzenia
i nasze zuchwalstwo
a przecież od niczego
nie uciekniemy
coś zawsze nas dopadnie
nawet najszybszy nasz pojazd
musi się zatrzymać
stanąć w miejscu
i nie będzie dalszej drogi dla nas
urwie się ona nagle
jak pokład lotniskowca
Dlatego zachłystując się szybkością
cieszmy się smugą jaką zostawiamy
na ziemi powietrzu i wodzie
cieszmy się oglądając delfiny
te gazele morza

Oto spada gwiazda
i gaśnie na naszych oczach
Czując przed nami i za nami przestrzeń
cieszmy się szybkością
i wierzmy w każdą sylabę światła morskiej latarni

Ewa Korabik
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Oprócz ok. 30 tomów poezji, pisał 
również wiersze dla dzieci wyda-
ne w dwóch tomach „Bajkoteki”, 
piosenki poetyckie – w tym słyn-

ny hymn Piwnicy pod Baranami „Ta nasza 
młodość”, słuchowiska radiowe. Współpra-
cując z Wydawnictwem Muzycznym tłuma-
czył teksty piosenek z języków obcych, ale 
pisał też polskie słowa do słynnych melodii. 
Śliwiak jest również autorem przekładów 
z poezji japońskiej, wietnamskiej, tłumaczył 
z francuskiego m. in. teksty piosenek do bajki 
o „Przygodach misia Coralgola”.  

Od 1948 roku zamieszkał w Krakowie, 
gdzie studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Aktorskiej. Do grona jego przyjaciół należeli 
m. in. Kalina Jędrusik, Bogumił Kobiela i Zbi-

gniew Cybulski, któremu to poświęcił piękny 
wiersz. W czasie studiów pracował w Teatrze 
Rapsodycznym, a następnie w Teatrze Po-
ezji. Po ukończeniu studiów w 1953 roku grał 
w Teatrze Starym. W 1952 r. został członkiem 
Związku Literatów Polskich. Jako, że los nie 
poskąpił mu talentu i to nie tylko aktorskiego, 
równocześnie zaczął tworzyć poezję. 

Już w 1947 r. ukazał się jego wiersz „Cha-
im”, a pierwszy tomik poetycki pt. „Drogi 
i ulice” w 1954 r. Pociąg do pisania wierszy 
okazał się silniejszy od miłości do aktorstwa. 
Sam powiedział później, że nie mógłby „jed-
nocześnie uprawiać dwóch dziedzin sztuki 
bez szkody dla którejś z nich”. Jako poeta 
został kilkakrotnie nagrodzony. Odszedł tra-
gicznie w 1994 roku na jednej z ulic Krakowa. 

We wspomnieniach żony i córki Tade-

Żył tak, jakby każdy dzień był świętem,  
szukał kolorowej strony życia. Nie obrażał 
się na przeszłość, potrafił zaakceptować 
zachodzące zmiany i godzić się z nimi.
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usz Śliwiak jawi się jako człowiek pogodny, 
ogromnie wrażliwy, z nieustającym apetytem 
na życie, pełen energii, z głową wypełnioną 
mnóstwem pomysłów, które starał się  w mia-
rę możliwości realizować. Inspiracją dla jego 
twórczości była otaczająca przyroda, ludzie, 
wydarzenia. Tworzył poezję codzienności – 
głęboką, pełną treści, wynikającą z wnikliwej 
obserwacji otoczenia. 

Pisał w swej ukochanej pracowni na 
Krupniczej, gdzie stało ogromne biurko 
przykryte stertą papierów. Nie znaczy to 
jednak, że stronił od ludzi, przeciwnie miał 
wielu przyjaciół, którzy chętnie odwiedzali 
gościnne progi jego mieszkania. Żył tak, jak-

by każdy dzień był świętem, szukał kolorowej 
strony życia. Nie obrażał się na przeszłość, 
potrafił zaakceptować zachodzące zmiany 
i godzić się z nimi. 

Z wielkim zaangażowaniem uczestni-
czył w życiu kulturalnym Krakowa. W la-
tach 1956-1958 był redaktorem naczelnym 
krakowskiego magazynu grafików i poetów 

„Zebra”. Był też kierownikiem artystycz-
nym studenckiego klubu „Pod Jaszczura-
mi oraz kierownikiem literackim „Teatru 
Rozmaitości”. Pracował również w telewi-
zji, gdzie w latach 1975-1984 był autorem 
programów dziecięcych w Ośrodku TVP 
w Krakowie oraz w redakcjach „Magazynu 
Kulturalnego”  

Zaproszenie

Z tej okazji 85. rocznicy śmierci Tadeusza Śliwiaka, Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 
pragnie Państwu zaprezentować, dzięki uprzejmości żony i córki poety, wystawę poświęco-
ną jego życiu i twórczości. Wystawa czynna do końca marca.

Turysta wewnętrzny w klasztorze – XIX

pOzytek 

ze wspólnego uczenia
Kiedy się mówi, że w czasach przedrozbiorowych wszystkie niemal żeńskie 
klasztory w Polsce prowadziły szkoły, od razu wyobrażamy sobie 
przy klasztorze budynek szkolny, w nim klasy, w każdej klasie gromadę 
dzieci… na wzór dzisiejszy. Nic błędniejszego! 
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S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Fakt nauczania jest bezsprzeczny, bo 
źródłowo poświadczony; ale był to 
właśnie tylko fakt, że w budynku 
klasztornym, w jakiejś jego mniej lub 

więcej wydzielonej części, mieszkało zwykle 
kilka lub kilkanaście tzw. „panien świeckich” 
(w odróżnieniu od „panien zakonnych” czyli 
samych mniszek), pod opieką wyznaczonej do 
tego siostry. 

Ta siostra miała je uczyć, dbać o ich 
zdrowie, wychowywać je do samodzielności, 
higieny, pobożności i sprawności manual-
nej; inaczej mówiąc, do tego, żeby potrafiły 
w przyszłości zostać odpowiedzialnymi pa-
niami domu. 

W niektórych najbardziej popularnych 
szkołach mogło być czasem do trzydziestu 
uczennic na raz, ale raczej nie więcej. Nie 
było aż tak wielkiego popytu na wykształ-
cenie dla kobiet. Jak pamiętamy, w Staniąt-
kach był zwyczaj trzymania przez jakiś czas 
w szkole klasztornej także kandydatek.

Najstarsza wzmianka o faktycznej obec-
ności uczennic w klasztorze pochodzi z roku 
1597: biskup wizytator wspomina o tym tak, 
jak się mówi o rzeczy normalnej, reguluje tyl-
ko pewne przepisy ich dotyczące, mianowicie 
żąda oddzielenia ich mieszkania od reszty 
domu, ale zarazem umieszczenia go w klau-
zurze. Chodziło o to, żeby szkoła, będąca 
w życiu mniszek czymś marginalnym, nie 
mąciła klasztornej ciszy, ale zarazem i o to, 
żeby uczennice były bezpieczne. 

Z kilku ówczesnych klasztorów mamy 
zapisy o próbach (udanych lub nie) uprowa-
dzenia uczennic przez amatorów czy to ich 
ręki, czy (jeszcze bardziej) posagu. Jasne, że 
w takich płatnych internatach nie przebywa-
ły dziewczęta ubogie. Co wcale nie znaczy, że 
rodzice nigdy nie zalegali z opłatą.

Najstarsze wiadomości o konkretnych 
uczennicach w Staniątkach pochodzą z cyto-
wanej tu już obficie księgi rachunkowej, z lat 
(jak pamiętamy) wojennych i powojennych, 
1712-1720; więc może dlatego tych uczen-
nic wspomniano tam tak mało. W przycho-
dzie zanotowano po trzy do pięciu nazwisk 
rocznie; czasem zamiast nazwiska jest tytuł: 
starościanka, chorążanka, organiścianka.  
(Ta ostatnia z Niepołomic.) 

Płaciły od stu do 120 złotych rocznie, 
zwykle w kilku ratach, i przebywały na nauce 

przez rok, najwyżej dwa lata. Nawet gdyby 
jednocześnie mieszkały w klasztorze dwie lub 
trzy inne uczennice, których rodzice, jak to 
w czasach trudnych, zalegali z opłatą i uiści-
li ją z takim opóźnieniem, że ich już zacho-
wana księga nie wspomina – to i tak jeszcze 
nie byłoby ich nigdy nawet dziesięciu na raz. 
Niewielka szkoła.

Gdzie mieszkały? Pierwotnie w samym 
gmachu klasztornym, na piętrze; w średnio-
wieczu nie przestrzegano ścisłego oddziele-
nia uczennic od mniszek, toteż w powstałych 
wtedy budynkach trudno było później takie 
rozdzielenie przeprowadzić, pomimo zarzą-
dzeń Kościoła. 

Są wzmianki o mieszkaniu panien świec-
kich to w skrzydle wschodnim, to w połu-
dniowym; zapewne, jak to zwykle bywa, co 
jakiś czas zmieniano w klasztorze przezna-
czenie pomieszczeń w zależności od aktual-
nych potrzeb. 

Wizytatorzy jeszcze w wieku XVIII wciąż 
żądają ściślejszego oddzielenia szkoły, „aby 
panny świeckie po dormitarzach nie biega-
ły”, widać więc, że tego oddzielenia długo 
nie przeprowadzono. Upominają także, aby 
nie było prywatnych uczennic, siostrzenic 
i bratanic, trzymanych przez poszczególne 
zakonnice w celach na edukacji; widać, że 
i tutaj dotarł ten zwyczaj, tak zwalczany przez 
władze kościelne. 

Zwalczany, bo po pierwsze, nie każda cio-
tusieńka, mimo najlepszych chęci, nadawała 
się na nauczycielkę, a po drugie, tędy wkra-
dało się do klasztorów prywatne pobieranie 
opłat za naukę i prywatne gospodarowanie 
pieniędzmi. Z drugiej strony rodziny uczennic 
taką właśnie możliwość nauki ceniły szczegól-
nie, więc i wyplenić ją było bardzo trudno.

W wieku XVII, z którego mamy najwcze-
śniejsze źródła pisane, ta klasztorna nauka 
była bardziej wychowaniem niż wykształce-
niem. Uczono, owszem, czytać, pisać i liczyć, 
ale przede wszystkim uczono zasad moral-
nych i wdrażano dziewczęta do pobożnego 
i pracowitego życia. 

W wieku XVIII program nauki zaczął ro-
snąć: doszły stopniowo języki obce, głównie 
francuski i niemiecki, gra na instrumentach, 
wreszcie historia i geografia. Tę ostatnią uza-
sadniano tym, że bez jej znajomości „ani dys-
kursu słuchać, ani rozumnej odpowiedzi dać 
nie podobna”; co w przekładzie na dzisiejszy 

język znaczy, że elegancka dama, która bierze 
w salonie udział w rozmowie, na przykład, 
o wydarzeniach we Francji, nie powinna pal-
nąć jakiegoś głupstwa, które by pokazało, że 
nie ma pojęcia, gdzie Francja leży, jaki tam 
panuje klimat i jak się nazywa stolica. 

W każdym razie, z tych czy innych moty-
wów, popyt na edukację wzrastał w społeczeń-
stwie; gdy zaś po rozbiorach, pod zaborem au-
striackim, prowadzenie szkoły przez klasztor 
stało się warunkiem uchronienia go od kasaty, 
liczba uczennic ogromnie wzrosła i trzeba było 
znaleźć dla nich jakieś obszerniejsze miejsce.

Najpierw więc wydzielono dla nich cały 
parter zachodniego skrzydła: cztery prze-
stronne izby, które normalnie w klasztorach 
były składami i warsztatami (dzisiejsze sale 
biblioteki i archiwum), oraz idący wzdłuż 
nich krużganek, który przedzielono na kilka 
mniejszych pomieszczeń. Tam urządzono 
salę lekcyjną oraz sypialnie. 

Bardzo prędko i tego było za mało, więc 
około roku 1800 dostawiono do klasztoru 
osobne skrzydło szkolne, na razie parterowe 
(piętro, dość prowizoryczne, zostanie zbudo-
wane dopiero około roku 1885). Z roku 1823 
mamy wiadomość, że szkoła zajmowała tak 
nowe skrzydło, jak i ów zachodni krużganek 
klasztoru.

Jak wyglądała nauka w dawnych wiekach? 
Znowu, wyobrażamy sobie na wzór dzisiej-
szy siostrę nauczycielkę, mówiącą do klasy. 
I znowu błąd! Przez wiele wieków panowała 
niepodzielnie metoda nauki indywidualnej; 
dziewczęta siedziały każda nad swoją książ-
ką, zeszytem czy robótką, a nauczycielka krą-
żyła od jednej do drugiej, wyjaśniając, popra-
wiając i napominając, wedle potrzeby. 

Dopiero pod koniec XVIII wieku, jako 
rewolucyjne ulepszenie metody nauczania, 
wprowadzono naukę grupową, nazwaną 
„współuczeniem”. Zachowała się specjalna in-
strukcja, tłumacząca tę metodę „mistrzyniom” 

W wieku XVII, klasztorna nauka była bar-
dziej wychowaniem niż wykształceniem. 
Uczono, owszem, czytać, pisać i liczyć, ale 
przede wszystkim uczono zasad moral-
nych i wdrażano dziewczęta do pobożne-
go i pracowitego życia.

Przez wiele wieków panowała niepodzielnie metoda nauki indywidualnej; dziewczę-
ta siedziały każda nad swoją książką, zeszytem czy robótką, a nauczycielka krążyła od  
jednej do drugiej, wyjaśniając, poprawiając i napominając, wedle potrzeby.
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(nauczycielkom) i uzasadniająca jej zalety:
„Przez wspólne uczenie rozumie się to, 

że dzieci nie pojedynczo, ale razem wszyst-
kie i jednego czasu uczą się. Do tego należy, 
aby dla wszystkich jednakowe były używane 
książki. Mistrzyni, co mówi przy współucze-
niu, nie mówi do jednej, ale do wszystkich. 
Także co pisze na tablicy, przy oczach nie jed-
nego, ale wszystkich, przez co dzieci zachęca-
ją się do uwagi i pilności… Pierwszy pożytek 
jest z czasu, bo w wspólnym uczeniu każdy 
moment uczącym się na pożytek idzie. Cze-
go w dawnym sposobie uczenia nie było i być 
nie mogło. Drugi pożytek, że z poprawy błę-
du jednego dziecięcia wszyscy pożytkują…”.

Nadal jednak całą szkołę miała pod 
okiem na raz jedna „mistrzyni”, co tak z racji 
dużej liczby dzieci, jak i nierównych zdolno-
ści i zaawansowania czyniło stosowanie tej 
metody trudnym, albo i niemożliwym. In-
strukcja pozwala więc wydzielić grupy, któ-
rymi nauczycielka zajmuje się kolejno:

„Dzieci na trzy klasy podzielić powinna, 
najpojętniejsze do pierwszej, mniej pojętne 
do drugiej, najtępsze do ostatniej… Kiedy 
trafią się dzieci tępe i trudne do pojęcia, ma 
mistrzyni użyć pilności, powtarzając rzecz, 
lub sama, lub przez umiejętniejsze dzieci, 
pókiej wszelkiej pilności nie doświadczy i z 
najtępszymi. Jeżeliby zaś trafił się kiedy tak 
tępy umysł, żeby nic pojąć nie mógł, wten-
czas można go opuściwszy, dalej z innymi 
postąpić…”.

Najwyraźniej jest to wciąż jeszcze obli-
czone tylko na rok nauki, grupa jest co roku 
nowa i program wspólny dla niej całej. Już 

wkrótce jednak nauka się przedłuży dwóch 
lat, potem do trzech, pięciu, siedmiu. 

Programy w ciągu wieku XIX rosły szyb-
ko, aż w końcu stało się konieczne uczyć 
dzieci w kilku osobnych salach przez kilka 
nauczycielek jednocześnie, a nawet stało 
się jasne, że nauczycielki mają swoje spe-
cjalności i nie może jedna uczyć wszystkich 
przedmiotów równie dobrze, przynajmniej 
w zaawansowanych klasach. I w ten sposób 
powoli zbliżała się taka szkoła, jaką my dzi-
siaj uważamy za oczywistą i jaką gotowi by-
libyśmy wyobrażać sobie nawet za czasów 
Piasta kołodzieja   

Kiedy trafią się dzieci tępe i trudne do pojęcia, ma mistrzyni użyć pilności, powtarzając 
rzecz, lub sama, lub przez umiejętniejsze dzieci, pókiej wszelkiej pilności nie doświad-
czy i z najtępszymi. Jeżeliby zaś trafił się kiedy tak tępy umysł, żeby nic pojąć nie mógł, 
wtenczas można go opuściwszy, dalej z innymi postąpić.

SpOjrzeNie 
w marcowe niebo
„Jeśli bociany w marcu klekocą, to ciepłą wiosnę rychło przytoczą”, 
mówi nam przysłowie, a zatem nie tylko dla obserwacji astronomicznych 
życzmy sobie bezchmurnego nieba. 

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Po kosztownych emocjach związa-
nych z kapryśną zimą, czeka nas 
chyba wreszcie ciepła wiosna i wszy-
scy cieszymy się z faktu, że Słoń-

ce powoli, ale systematycznie wznosi się po 
Ekliptyce coraz wyżej i wyżej, aby wreszcie 
przeciąć równik niebieski w środę 20 marca 

o godz. 12.02, w punkcie równonocy wiosen-
nej – zwanym punktem Barana. 

Słońce „przechodzi” wtedy z półkuli po-
łudniowej nieba na północną, ze znaku Ryb 
w znak Barana. Rozpocznie się wówczas 
astronomiczna wiosna, a na ten moment, 
szczególnie przez ostatnie dwa miesiące, 
wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem. Ponadto, 
ze względu na zjawisko refrakcji atmosferycz-

nej (ciała niebieskie – w tym również Słońce 
– widzimy wyżej nad horyzontem, niż są one 
w rzeczywistości), powodującej zakrzywienie 
toru promieni świetlnych, zrównanie dnia 
z nocą wystąpi już u nas 17/18 marca. 

W Małopolsce, w dniu 1 marca Słoń-
ce wschodzi o 6.22, a zachodzi o 17.22, zaś 
ostatniego marca wschodzi (już według cza-
su letniego) o 6.19, a zachodzi o 19.10, za-

W Małopolsce, w  dniu 1 marca Słońce wschodzi o 6.22, a zachodzi o 17.22, zaś  
ostatniego marca wschodzi (już według czasu letniego) o 6.19, a zachodzi o 19.10,  
zatem wtedy dzień będzie trwał 12 godzin i 51 minuty. Dnia przybędzie już  
o 111 minut!
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tem wtedy dzień będzie trwał 12 godzin i 51 
minuty. W marcu w Małopolsce, przybędzie 
dnia już o 111 minut!

Z podwyższoną, ale nadal wysoką aktyw-
nością Słońca, które jest w fazie dochodzenia 
do maksimum aktywności magnetycznej, 
możemy się spodziewać na przełomie drugiej 
i trzeciej dekady miesiąca. 

Zdecydowanie zaś końcem miesiąca, na 
Wielkanoc, a ściślej w nocy z 30/31 marca  
(z soboty na niedzielę) czeka nas niespodzian-
ka, nastąpi zmiana czasu z zimowego na czas 
letni, powinniśmy przestawić zegarki o godzinę 
do przodu. Rano od tej pory, musimy (powin-
niśmy) wstawać o godzinę wcześniej, ale za to 
będziemy mieć dłuższe, jasne popołudnia!

Natomiast ciemne bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astronomicznych, 
będą na przełomie pierwszej i drugiej poło-
wy miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca 
w marcu będzie następująca: ostatnia kwa-
dra 4.III o godz. 22.53, nów 11.III o godz. 
20.51, pierwsza kwadra 19.III o godz. 18.57, 
oraz pierwsza wiosenna pełnia 27.III o godz. 
10.27 i dlatego najbliższa niedziela 31.III bę-
dzie Niedzielą Wielkanocną.

Najbliżej Ziemi (w perygeum) znajdzie się 
Księżyc dwukrotnie: 05.III o północy i 31.III 
o godz. 06, a najdalej od Ziemi (w apogeum) 
będzie 19. III o godz. 04. W dniach 1.III i 28.III 
Księżyc zakryje Spikę, najjaśniejszą gwiazdę 
w konstelacji Panny. U nas będą widoczne tyl-
ko ich bliskie spotkania na pogodnym niebie.

Jeśli chodzi o planety, to Merkurego bę-
dzie można zaobserwować o świcie bardzo 

nisko nad południowo – wschodnim ho-
ryzontem, praktycznie od połowy miesiąca 
(najlepiej 31.III). Wtedy też Merkury będzie 
widoczny maksymalnie około 10 stopni nad 
horyzontem, przy jasności -1 magnitudo. 

Wenus i Mars kryją się w promieniach 
Słońca i w marcu będą u nas niewidoczne. Jo-
wisz (-2.2 wielkość) znajduje się w gwiazdo-
zbiorze Byka i można go będzie obserwować 
wieczorem na zachodnim niebie, podziwiając 
przez lunetę jego gromadkę galileuszowych 
satelitów. Wieczorem, w dniu 24.III, Jowisz 
zbliży się na odległość 5 stopni do Aldebarana, 
najjaśniejszej gwiazdy w tej konstelacji.

Natomiast w drugiej połowie nocy w gwiaz-
dozbiorze Panny, widoczny będzie Saturn o ja-
sności +0.5. Duża średnica kątowa  (około 20 
sekund łuku) i nieznaczny kąt nachylenia pier-
ścieni planety do Ziemi, ułatwią dostrzeżenie 
wielu słabszych satelitów Saturna, nawet już 
teleskopem o średnicy obiektywu 10 cm. 

Uran, widoczny będzie wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wieloryba, ale tylko 

w pierwszym tygodniu marca, potem skryje 
się w promieniach Słońca. Natomiast Nep-
tun, przebywający w gwiazdozbiorze Wodni-
ka, pojawi się na wschodnim niebie dopiero 
w drugiej połowie miesiąca. 

W tym miesiącu nie przewiduje się boga-
tych deszczy meteorów, chociaż 24 marca przy-
pada maksimum mało aktywnego, rozciągłe-
go roju (Wirginidy), promieniującego z okoli 
„alfy” – najjaśniejszej gwiazdy w Pannie. 

Księżyc będący trzy dni przed pełnią, 
będzie przeszkadzał w drugiej połowie nocy, 
w obserwacjach maksimum roju. Natomiast 
bliskość Wiosny, niechaj nas zachęca do 
ostatnich zimowych spacerów. 

Dodatkowo wypada tylko sobie życzyć 
bezchmurnego nieba, a w marcu takie pogo-
dy często bywają. Natomiast po Wielkim Ty-
godniu, czeka nas Prima Aprilis i oczywiście 
już niebo kwietniowe. 

Na zakończenie i na pocieszenie, spoglą-
dając wieczorem, w środku nocy lub wcze-
snym rankiem w rozgwieżdżone niebo, przy-
pomnijmy sobie jeszcze jedno przysłowie: 
„Kiedy w marcu plucha, to w kwietniu posu-
cha”, a zatem, stosownej pogody wszystkim 
Państwu serdecznie życzę   

30/31 marca czeka nas niespodzianka, 
nastąpi zmiana czasu z zimowego na czas 
letni, powinniśmy przestawić zegarki  
o godzinę do przodu. Rano od tej pory, 
musimy (powinniśmy) wstawać o godzi-
nę wcześniej, ale za to będziemy mieć 
dłuższe, jasne popołudnia!

Zaproszenie

Młodzieżowe Obserwatorium Astrono-
miczne im. K. Kordylewskiego 
Niepołomice, ul. M. Kopernika 2  
(tel. 12 281 15 61) 

Stosunki 
MajatkOWe
pomiędzy rodzicami a dziećmi

W poprzednich numerach Gazety Niepołomickiej zostały opisane relacje 
majątkowe w związku małżeńskim, wynikające z obowiązujących norm 
prawnych oraz woli współmałżonków. W wielu rodzinach pojawia się jeszcze  
jeden aspekt, a mianowicie  kwestie majątkowe pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
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dr Krzysztof Sondel
adiunkt, Zakład Prawa, 
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie

Należy podkreślić, iż przepisy 
ustawy z jednej strony precyzyj-
nie regulują w tym zakresie pra-
wa i obowiązki rodziców oraz 

dzieci, natomiast z drugiej odwołują się do 
sfery uczuciowej, czyli wzajemnego posza-
nowania, pomocy, a także ochrony interesów 
obu stron.

Każdy człowiek od momentu urodzenia 
jest podmiotem prawa, a więc z tą chwilą 
może stać się posiadaczem majątku. Często 
rodzice kupując nieruchomość wpisują w ak-
cie notarialnym jako właściciela, swoje dziec-
ko. Poza tym małoletni otrzymują majątek 
w drodze dziedziczenia lub darowizny.  

W sprawach zarządzania majątkiem 
dziecka rodzice podlegają pewnym ograni-
czeniom pomimo, że dziecko do momentu 
pełnoletności pozostaje pod władzą rodzi-
cielską (w sprawach znacznej wartości wiąże 
się to z koniecznością uzyskania zgody sądu 
rodzinnego). Polega ona w szczególności na 
prawie i obowiązku rodziców do wykonywa-
nia pieczy nad majątkiem dziecka. 

Powinna być ona wykonywana z posza-
nowaniem godności i praw dziecka w taki 
sposób, jaki wymaga tego jego dobro. Ustawa 
nakazuje dziecku, które może już samodziel-
nie podejmować decyzje i składać oświad-
czenia woli, posłuszeństwo wobec rodziców 
oraz wysłuchanie opinii i zaleceń rodziców 
formułowanych dla jego dobra. 

Z kolei rodzice przed podjęciem decyzji 
w ważniejszych sprawach dotyczących osoby 
albo majątku dziecka, powinni go wysłuchać 
i w miarę możliwości uwzględnić jego roz-
sądne życzenia. Uzależnione jest to przede 
wszystkim od rozwoju umysłowego, stanu 
zdrowia oraz stopnia dojrzałości dziecka.

Rodzice z mocy ustawy są zobowiązani 
do sprawowania z należytą starannością za-
rządu majątkiem dziecka, jednak nie obej-
muje on zarobku oraz przedmiotów odda-

nych mu do swobodnego użytku. 
Natomiast dziecko pozostające na utrzy-

maniu rodziców powinno pomagać im we 
wspólnym gospodarstwie, a osiągające do-
chody z własnej pracy i mieszkające u rodzi-
ców przyczyniać się do pokrywania kosztów 
utrzymania rodziny. 

Jest to uzasadnione z uwagi na ustawowy 
obowiązek rodziców do świadczeń alimen-
tacyjnych względem dziecka, które nie jest 
jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie 
(nawet po osiągnięciu pełnoletności), chyba 
że dochody z majątku dziecka wystarczają na 
pokrycie kosztów jego utrzymania i wycho-
wania. 

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń 
alimentacyjnych wobec swojego pełnolet-
niego dziecka, jeżeli są one połączone z nad-
miernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli 
dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 
możności samodzielnego utrzymania się.

Prowadzenie spraw majątkowych dziecka 
przez rodziców obejmuje wyłącznie czynno-
ści zwykłego zarządu (np. utrzymanie rzeczy 
w stanie nie pogorszonym). W sprawach 
przekraczających zwykły zarząd (np. przenie-
sienie własności nieruchomości) rodzice nie 
mogą ich dokonywać bez zezwolenia sądu 
rodzinnego ani wyrażać zgody na dokonanie 
takich czynności przez dziecko. 

Trzeba również podkreślić, że w umowie 
darowizny albo w testamencie może znaleźć 
się zastrzeżenie darczyńcy lub testatora o wy-
łączeniu rodziców z możliwości sprawowania 
zarządu nad przedmiotami przypadającymi 
dziecku. W braku wyznaczonego zarządcy, 
sąd ustanowi w tym celu kuratora. 

Jeżeli z majątku dziecka są osiągane do-
chody, to tzw. czysty dochód powinien być 
przeznaczony przede wszystkim na utrzymanie 
dziecka oraz wychowującego się razem z nim 
rodzeństwa. Z kolei nadwyżka może być obró-
cona na inne uzasadnione potrzeby rodziny. 

W uzasadnionych wypadkach sąd może 
nakazać rodzicom sporządzenie inwen-
tarza majątku dziecka oraz zawiadamiać 
o ważniejszych zmianach, np. nabyciu przez 
dziecko przedmiotów o znacznej warto-

ści, a także określić wartość rozporządzania 
rzeczami ruchomymi, pieniędzmi itp. przez 
dziecko lub rodziców w ciągu każdego roku 
bez zezwolenia sądu. W razie zagrożenia do-
bra dziecka sąd wydaje odpowiednie zarzą-
dzenia m.in. w postaci powierzenia zarządu 
majątkiem dziecka ustanowionemu w tym 
celu kuratorowi. 

Na zakończenie wypada zauważyć, iż 
przedstawione wyżej przepisy mają na celu 
przede wszystkim ochronę interesów mająt-
kowych osób, które nie są w stanie prowadzić 
swych spraw samodzielnie, przed różnego 
rodzaju zjawiskami patologicznymi. Nato-
miast w przeważającej liczbie gospodarstw 
domowych rodzice stawiają na pierwszym 
miejscu dobro swojego dziecka, należycie 
dbając również o jego interes majątkowy  

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

Ustawa nakazuje dziecku, które może już samodzielnie podejmować decyzje i składać 
oświadczenia woli, posłuszeństwo wobec rodziców oraz wysłuchanie opinii i zaleceń 
rodziców formułowanych dla jego dobra.

Dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców powinno pomagać im we wspólnym  
gospodarstwie, a osiągające dochody z własnej pracy i mieszkające u rodziców przy- 
czyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny.

rehabilitacja

Dzienny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 
w Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym 

„Ostoja” w Woli Batorskiej
zaprasza 

osoby ze schorzeniami narządu ruchu
do udziału w bezpłatnych zajęciach 

rehabilitacyjnych
W programie:
•		 sześciotygodniowe	 zajęcia	 rehabilita-

cyjne w dni powszednie,
•		 grupy	12	osobowe,
•		 rehabilitacja,
•		 zajęcia	sportowe	i	rekreacyjne	(koszy-

kówka, bilard, nordic walking, tai chi),
•		 zajęcia	 z	 psychologiem	 indywidualne	

i grupowe,
•		 terapia	zajęciowa	w	tym	zajęcia	kom-

puterowe i językowe,
•		 w	przerwie	ciepły	posiłek	oraz	serwis	

kawowy

Zapewniamy dojazd do Ośrodka
Formularz: w biurze fundacji oraz na 
www.fundacja-sm.org 
Kontakt: 12 430 07 58
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ksiega 
WieczySta cz. 2

Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
licencja nr 5928, Best Invest

Pierwsze informacje, które mogą 
mieć istotny wpływ na wartość nie-
ruchomości znajdziemy już w dzia-
le pierwszym, a zwłaszcza w jego 

drugiej części. Chodzi tu mianowicie o spis 
praw związanych z własnością. 

Wśród nich największe znaczenie może 
mieć służebność, szczególnie jeśli doty-
czy ona tzw. drogi koniecznej. Istnienie 
takiej służebności zwykle budzi niepokój 
kupujących. Teoretycznie nie ma podstaw 
do obaw, bo prawo to jest zagwarantowa-
ne w księdze wieczystej, a więc właściciel 
nieruchomości sąsiedniej nie ma prawa od-
mówić możliwości przejazdu i przechodu 
przez jego działkę. Jednakże rzeczywistość 
niestety czasem bywa mniej różowa. Ludzie 
są różni i nawet jeśli nie będą nam zagra-
dzali naszej jedynej drogi do domu, to i tak 
mogą prowadzić przeróżne działania, które 
skutecznie utrudnią nam życie. Z tego po-
wodu nieruchomości z takimi służebnościa-
mi mają niższą wartość niż nieruchomości 
bez takich obciążeń.

W dziale III znajdują się z kolei infor-
macje na temat ograniczonych praw rzeczo-
wych, które obciążają nieruchomość. Chodzi 
tu między innymi o prawo dożywocia oraz 
o służebności na rzecz właścicieli nierucho-

mości sąsiednich. 
Zakup domu czy mieszkania z ustano-

wionym dla jakiejś osoby prawem dożywocia 
niesie za sobą oczywiste ograniczenia. Osoby 
tej nie można wykwaterować, gdyż ma za-
gwarantowane prawo do mieszkania w da-
nym domu czy mieszkaniu do końca życia. 
W związku z tym ogranicza to możliwość 
pełnego i dowolnego korzystania z kupowa-
nej nieruchomości. 

Ma to jednak także swoją dobrą stronę. 
Taka nieruchomość z reguły jest tańsza niż 
nieruchomości bez takiego ograniczenia. Jak 
podają badania cena może być niższa nawet 
o 30 proc. Dlatego często taka nieruchomość 
jest interesującym obiektem dla inwestorów, 
którzy nie zamierzają samodzielnie korzystać 
z kupowanego domu czy mieszkania. Dla 
nich jest to po prostu okazyjny zakup, który 
w momencie śmierci osoby, na rzecz której 
jest ustanowione dożywocie od razu skutkuje 
widocznym wzrostem jej wartości. 

W dziale III wpisywane są także słu-
żebności dla właścicieli nieruchomości są-
siadujących. Wpisy takie ograniczają w pe-
wien sposób korzystanie z naszej działki czy 
możliwości jej zagospodarowania. Trzeba 
bowiem brać pod uwagę potrzeby związane 
z możliwością przejazdu przez naszą nieru-
chomość. Może to także powodować niedo-
godności np. na czas budowy przez sąsia-
dów domu, gdyż przez naszą nieruchomość 
muszą wtedy przejeżdżać ciężkie samocho-
dy ciężarowe. 

Dlatego planując zakup takiej nierucho-
mości trzeba się poważnie zastanowić, czy 
taka służebność na rzecz sąsiadów nie będzie 
nam przeszkadzać. W takiej sytuacji warto 
rozważyć także możliwość podziału działki 
i odsprzedania części, którą obejmuje służeb-
ność osobom, na rzecz których jest ustano-
wiona.

Ostatnim działem, który najczęściej po-
woduje najwięcej zapytań i wątpliwości jest 

Planując zakup nieruchomości ze służebnością na rzecz sąsiadów, trzeba się poważnie 
zastanowić, czy nie będzie ona nam przeszkadzać. Warto rozważyć także możliwość 
podziału działki i odsprzedania części, którą obejmuje służebność osobom, na rzecz 
których jest ustanowiona.

W przypadku obciążenia hipoteki z powodu kredytu nie należy się martwić. Jej istnie-
nie nie powoduje żadnych ograniczeń ani nie ogranicza możliwości korzystania z nieru-
chomości, nie wpływa także na jej cenę. W akcie notarialnym sprzedaży kwota transak-
cji jest dzielona i odpowiednia część jest od razu przekazywana na konto banku, który 
zgodnie z promesą następnie zwalnia hipotekę ustanowioną na danej nieruchomości.

W ostatnim artykule opisałam budowę księgi wieczystej i rodzaj informacji, 
które można w niej znaleźć. Tym razem postaram się skupić na tym, 
które informacje z księgi wieczystej mają istotne znaczenie dla kupującego 
oraz nad tym czy i jak wpływają one na wartość nieruchomości.
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dział IV, w którym wpisywane są hipoteki. To 
właśnie tutaj znajdzie się wpis, jeśli np. nieru-

chomość jest kupiona na kredyt. Taką nieru-
chomość bez problemu można nabyć. 

Warunkiem bezpieczeństwa jest prome-
sa, którą otrzymuje w banku właściciel nie-
ruchomości. Najważniejszą w niej informacją 
jest ta, że bank zwolni hipotekę nieruchomo-
ści, gdy kredyt zostanie spłacony. W akcie 
notarialnym sprzedaży kwota transakcji jest 
dzielona i odpowiednia część jest od razu 
przekazywana na konto banku, który zgodnie 
z promesą następnie zwalnia hipotekę usta-
nowioną na danej nieruchomości. 

Zatem, w przypadku obciążenia hipote-
ki z powodu kredytu nie należy się martwić. 
Jej istnienie nie powoduje żadnych ograni-
czeń ani nie ogranicza możliwości korzysta-
nia z nieruchomości, nie wpływa także na 
jej cenę. 

Jeśli chodzi natomiast o inne obciążenia 
hipoteczne, to wszystko zależy od ich rodza-
ju. Najlepiej byłoby, gdyby właściciel zapłacił 
długi, z których one wynikają i zwrócił się do 
sądu o wykreślenie ich z księgi wieczystej, 
a dopiero potem przystąpił do sprzedaży  

Nadczynnosc

tarczycy
Tarczyca jest ważnym gruczołem wydzielania wewnętrznego. 
Poprzez produkcję hormonów tarczycowych oddziałuje na niemal 
wszystkie tkanki naszego organizmu. 

dr hab. med. Marcin Barczyński
dr med Aleksander Konturek
III Katedra Chirurgii Ogólnej CM, Uniwersy-
tet Jagielloński

Od jej funkcji zależy stan całego 
organizmu, a tym samym nasze 
samopoczucie – czy mam dużo 
siły i „wewnętrznej energii”, czy 

wręcz przeciwnie, jesteśmy osłabieni, ciągle 
zmęczeni, bez ochoty do jakiejkolwiek pracy. 

Poruszając temat tarczycy chcieliśmy opo-
wiedzieć o nadczynności i niedoczynności 
tarczycy oraz ich wpływie na organizm. Nie 
sposób jednak omówić wszystkiego w jednym 
artykule, stąd pomysł, aby dokonać podziału. 
Dzisiaj – nadczynność tarczycy. Czym ona 
jest? Jak można ją zdefiniować i leczyć?

Nadczynność tarczycy jest zespołem ob-
jawów klinicznych powstających w wyniku 
działania na nasz organizm krążących w wy-

sokim stężeniu hormonów tarczycowych. 
Do klasycznych objawów należy zaliczyć: 

napadowe „bicie serca” (kołatania), nadpo-
budliwość, spadek masy ciała mimo popraw-
nego apetytu, drżenie kończyn głównie rąk, 
czasami biegunki, bezsenność czy zaburzenia 
skórne (skóra ciepła, wilgotna, „aksamitna“). 

Jednym z podstawowych badań jest ozna-
czenie poziomu hormonu tyreotropowego 
tzw. TSH wydzielanego przez przysadkę mó-
zgową. Z jednej strony jego wahania mogą 
wpływać na ilość wydzielanych hormonów 
tarczycy, z drugiej strony jest on jednym 
z najczulszych testów mówiących o zaburze-
niu funkcji samego gruczołu. 

Jego wartość nie zawsze przesądza o ist-
nieniu choroby, ale stanowi ważny argument 
do wykonania kolejnych oznaczeń jak np. 
pomiar fT3, fT4 czy T3, T4. Dzięki nowocze-
snym metodom oznaczeń biochemicznych 

możliwe było wprowadzenie pojęć tzw. sub-
klinicznej nadczynności i niedoczynności 
tarczycy tj. stanów przebiegających z nie-
znacznymi wahaniami TSH bez zaburzeń 
innych hormonów. 

Po stwierdzeniu nadczynności tarczy-
cy, bardzo istotnym elementem diagnostyki 
jest określenie morfologii gruczołu poprzez 
wykonanie badania USG. W oparciu o nie 
możemy stwierdzić obecność lub brak guz-
ków. W przebiegu nadczynności mogą mieć 
one charakter toksyczny tj. produkować nad-
mierną ilość hormonów tarczycy. 

Scyntygrafia uznawana do niedawna za 
jedną z najważniejszych metod oceny tarczy-
cy w przebiegu nadczynności z możliwością 
wykrywania tzw. guzków gorących bądź zim-
nych straciła obecnie na znaczeniu. Z kolei 
uzupełnienie badań obrazowych o pomiar 
miana przeciwciał przeciw receptorom tar-

Do klasycznych objawów należy zaliczyć: napadowe „bicie serca” (kołatania), nadpobudli-
wość, spadek masy ciała mimo poprawnego apetytu, drżenie kończyn głównie rąk, cza-
sami biegunki, bezsenność czy zaburzenia skórne (skóra ciepła, wilgotna, „aksamitna“).

Jeśli chodzi o inne obciążenia hipoteczne, 
wszystko zależy od ich rodzaju. Najlepiej  
byłoby, gdyby właściciel zapłacił długi,  
z których one wynikają i zwrócił się do sądu  
o wykreślenie ich z księgi wieczystej,  
a dopiero potem przystąpił do sprzedaży.
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czycy (tzw TRAb) czy przeciwciał antype-
roksydazowych (tzw anty-TPO) pozwoliło 
zróżnicować nadczynność w przebiegu cho-
rób immunologicznych od innych postaci 
chorób tego gruczołu. 

Leczenie nadczynności tarczycy przebiega 
wielokierunkowo i zazwyczaj polega na ha-
mowaniu produkcji hormonów tarczycy przez 
leki z grupy tzw. tyreostatyków – Metizol, 
(Thyrozol, Thiamazole), Propycil (Thyrosan), 
hamowaniu wpływu działania hormonów na 
inne narządy np. na serce (Propranolol) czy 
wreszcie eliminacji tkanki tarczycowej. 

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od 
wysokich dawek tyreostatyków, które stop-
niowo  obniża się. Jeśli mamy nawrót nad-
czynności oraz jeśli pojawiają się dodatkowe, 
niekorzystne objawy np. powikłania oczne 
w przebiegu choroby Gravesa Basedowa, 
skutki uboczne stosowanych leków czy zmia-
ny guzkowe, które w badaniu biopsyjnym 
budzą podejrzenie nowotworu powinniśmy 
zdecydować się na usuniecie tkanki tarczycy. 

Tzw. guzki toksyczne po wstępnym eta-
pie leczenia i uzyskaniu stanu eutyreozy  

(tj równowagi hormonów tarczycy) powinny 
być eliminowane. Usunięcie tkanki tarczycy 
może nastąpić na drodze zabiegu chirurgicz-
nego tzw. strumektomii lub poprzez znisz-
czenie jodem promieniotwórczym (J131 - 
tzw. radiojod) – po jego doustnym podaniu. 

Pamiętać jednak należy, że podanie ra-
diojodu powoduje unieczynnienie tkanki 
gruczołu, ale nie eliminuje jej z szyi. Stąd 
w przypadkach znacznego powiększenia tar-
czycy, przebiegającego z objawami uciskowy-
mi metodą z wyboru staje się jednak zabieg 

operacyjny. Opisywane w literaturze niszcze-
nie guzków tarczycy przy pomocy wstrzyk-
nięć alkoholu etylowego – nie jest metodą 
powszechnie stosowaną. 

Podsumowując, leczenie nadczynności 
tarczycy może odbywać się poprzez stosowa-
nie tyreostatyków, podaż jodu radioaktywne-
go oraz poprzez zabieg chirurgicznego usu-
nięcia całej tarczycy  

MAgA Z yN

Przyczyny
Najczęściej nadczynność jest spowodowana nadprodukcją hormonów tarczycy przez guzki 
w samym gruczole (wole guzkowe toksyczne, gruczolak toksyczny), uogólnionym przero-
stem gruczołu z często towarzyszącymi dodatkowo objawami ocznymi (pieczenie, łzawie-
nie, wysychanie rogówki, podwójne widzenie – ogólnie wytrzeszcz) tak jak ma to miejsce 
w chorobie Gravesa-Basedowa, czy wreszcie uwalnianiem hormonów tarczycy w przebiegu 
innych schorzeń gruczołów dokrewnych np. przysadki. 
Rzadko przyczyna leży po „naszej“ stronie i jest wynikiem nadmiernej podaży jodu bądź 
samych hormonów tarczycy. Ten stan dość łatwo można odwrócić. 
Wykrycie nadczynności, kiedyś stanowiące problem, nie nastręcza obecnie dużych trudności.

Po stwierdzeniu nadczynności tarczycy, bardzo istotnym elementem diagnostyki jest 
określenie morfologii gruczołu poprzez wykonanie badania USG. W oparciu o nie mo-
żemy stwierdzić obecność lub brak guzków.

Leczenie nadczynności tarczycy może od-
bywać się poprzez stosowanie tyreosta-
tyków, podaż jodu radioaktywnego oraz 
poprzez zabieg chirurgicznego usunięcia 
całej tarczycy.

kOt 
„bardzo domowy”
Kot w domu nie łapie myszy, nie poluje. 
Nie ma drzew, po których mógłby się wspinać. 
Co więc robi? Mruczy, przygląda 
się zapracowanym opiekunom,
 zamyka oczy i śpi.
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Justyna Przełączkowska 
zootechnik, specjalista ds. komu-
nikacji, Royal Canin Polska

Mimo tego, a może 
właśnie dlatego, 
że koty przeby-
wające wyłącz-

nie w domu właściwie nic nie 
robią, wymagają szczególnej 
opieki. Tryb życia kotów uległ 
zmianom, tak samo jak tryb 
życia współczesnego człowieka. 
Zmieniły się warunki życia, oto-
czenie. Coraz mniej przestrzeni 
wpływa na spadek aktywności 
fizycznej.

Kot w domu leży na kanapie, 
przewraca się z boku na bok, 
patrzy przez okno, przeciąga 
się, poświęca dużo czasu na to-
aletę, zjada kilkanaście posiłków 
dziennie, a resztę czasu, czy-
li około osiemnastu godzin na 
dobę, poświęca na sen. Co wię-
cej, chroniony jest przed wpły-
wem czynników zewnętrznych 
i nie musi zużywać energii na 
utrzymanie stałej temperatury 
ciała.

Dieta
W związku z mało aktywnym 

trybem życia kotów przebywa-
jących wyłącznie w domu, ich 
zapotrzebowanie na energię jest 
niewielkie. Dlatego, aby utrzymać 
idealną masę ciała i nie doprowa-
dzić do rozwoju nadwagi, należy 
podawać im karmę o umiarkowa-
nym poziomie energii. 

Jednak to nie wszystkie 
aspekty, o które należy dbać. 
Podczas pielęgnacji koty usuwają 
z sierści luźne włosy oraz zanie-
czyszczenia szorstkim językiem. 
Tym samym, połykają 2/3 utraco-
nych włosów. Rozwiązaniem tego 
problemu jest pobudzenie pasażu 
jelitowego, dzięki czemu można 
zapobiec powstawaniu kul wło-
sowych.

Domowe zasady
Żywienie to nie jedyne za-

danie opiekuna kota. Koty po-

trzebują uwagi, zabawy, zainte-
resowania. Jednak już na samym 
początku musimy zastanowić się 
nad podstawowymi zasadami 
panującymi w domu. 

Jeśli zdecydowaliśmy się na 
zakup kota urodzonego i wy-
chowanego w domu, to dla jego 
bezpieczeństwa, bądźmy konse-
kwentni i nie wypuszczajmy go 
na zewnątrz.

Kot, który nigdy nie widział 
ruchliwej ulicy, innych, wrogo 
nastawionych zwierząt, ogrom-
nej przestrzeni, nie poradzi sobie 
z czyhającymi na niego zagroże-
niami.

stres
Minimalizując zagrożenia, 

minimalizujemy zarazem stres. 
Po stronie właściciela leży odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo 
kota, dlatego należy bardzo do-
kładnie przemyśleć, co w naszym 
domu może stanowić dla niego 
potencjalne zagrożenie. 

Niektóre rzeczy codzienne-
go użytku wyglądają niegroźnie, 
jednak w połączeniu z wrodzoną 
ciekawością kotów mogą dopro-
wadzić do nieszczęścia. Toale-
ta, pralka, zmywarka, kuchen-
ka, środki czystości, lekarstwa, 
otwarte okna czy też niektóre 
rośliny – to wszystko może być 
bardzo niebezpieczne dla kota. 

Koty nie omieszkają zajrzeć 
do toalety lub schować się w pral-
ce. Więc już od samego początku 
warto nauczyć się zamykać toa-
letę i sprzęty AGD. Ogromnym 

zagrożeniem dla kotów są środki 
czystości i lekarstwa. Zarówno 
jedne jak i drugie mogą powo-
dować trudne do zdiagnozowa-
nia problemy z układem pokar-
mowym.

Co więcej, wiele lekarstw, 
jak na przykład niewinnie wy-
glądająca polopiryna, może być 
dla kota śmiertelna. Równie 
niebezpieczne mogą być też nie-
które rośliny, które w skrajnych 
przypadkach mogą spowodować 
śmierć kota.

Dzień po dniu
Posiadanie kota nie przyniesie 

szczęścia i przyjemności jeśli nie 
wytworzy się więź między nim, 
a jego opiekunem. Buduje się ją 
dzień po dniu, przez całe życie. 
Kot, jak każde zwierzę, doskonale 
wyczuwa stan emocjonalny swo-
jego właściciela. Jeśli będziemy 
zdenerwowani i zestresowani, 
to taki właśnie będzie nasz kot. 
Dobry opiekun zna swojego kota 
i szanuje jego zwyczaje  

Porady
•	 Aktywność	fizyczna
  Odpowiedzialność opiekuna powinna wyrażać się w zapew-

nieniu kotu odpowiedniej ilości aktywności fizycznej. Jednak 
w żadnym razie nie wolno zachęcać kota do agresywnej zabawy, 
do używania zębów i pazurów.

•	 Zabawki
  Warto zainwestować w różnorodne zabawki i drapaki. Dzięki 

temu kot będzie miał zajęcie, kiedy pozostaje sam w domu. Do-
datkowo, podczas zabawy kot rozładowuje stres i agresję, dzięki 
czemu utrzymuje dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

•	 Kuweta
  Bardzo ważną kwestią jest nauczenie kota korzystania z kuwe-

ty. Bez tego życie pod jednym dachem nie będzie należało do 
przyjemności. Jeśli kot korzysta z kuwety, należy pozostawić 
mu odrobinę prywatności. Przedpokój, przez który cały czas 
ktoś przechodzi, nie jest najlepszym miejscem na kuwetę. Po-
winna ona stać w zacisznym miejscu, w schowku, w kącie ła-
zienki. 

  Ważne, aby kot miał nieograniczony dostęp do kuwety. Nie 
można zapomnieć również o czystości kuwety. Jeśli to możliwe, 
żwirek powinno się częściowo wymieniać po każdym skorzy-
staniu kota z kuwety.

•	 Kilka	kotów	w	domu
  Koty są zwierzętami terytorialnymi, więc jeśli w domu znajduje 

się więcej kotów, proponujemy zakup odpowiedniej liczby ku-
wet i misek. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której któryś 
z kotów będzie musiał walczyć o swoją własność.
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KALENDARIUM

Marzec 2013
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 marca

Święto Żołnierzy Wyklętych 
16.30	Msza	św.	W	kościele	parafialnym	w	Niepołomicach 
17.30	spotkanie	pod	pomnikiem	w	parku	miejskim 
18.00 projekcja filmu „Rotmistrz Pilecki” w MCDiS

UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

5 marca

16.00 DK w Woli Zabierzowskiej Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05
17.30 DK w Zakrzowcu Warsztaty pisanek DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Kobieta i literatura – z okazji Dnia Kobiet zapraszamy 
panie na dyskusję z przymrużeniem oka o kobietach 
w literaturze i współczesnej literaturze dla kobiet

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

6 marca 

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Kolorowy świat bibułowy, czyli robimy kwiaty do palmy 
i wazonu DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

17.00 DK w Zagórzu Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Zagórzu 12 281 80 52

18.00 Zamek Królewski Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Ziemi Niepołomi- 
ckiej, Fundacja Zamek Królewski 601	518	536

7 marca 16.00 DK w Zakrzowie Kwiaty bibułowe do palm wielkanocnych DK w Zakrzowie 12	281	80	33

7-8 marca DK w Woli Batorskiej Eliminacje gminne 58 Ogólnopolskiego Konkursu 
recytatorskiego DK w Woli Batorskiej 12	281	60	03

8 marca
17.00 DK w Staniątkach Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet DK w Staniątkach 12 281 82 57
17.00 KK w Suchorabie Dzień Kobiet z Piotrem Krupą – ballady o kobietach KK w Suchorabie 12 284 05 57

9 marca
17.00 DK w Zakrzowie Dzień Kobiet DK w Zakrzowie 12	281	80	33
17.00 Świetlica Kultury w Podgrabiu Dzień Kobiet Świetlica Kultury w Podgrabiu 12	281	32	64

10 marca
11.00 Zamek Królewski Warsztaty rodzinne INSPIRO DK INSPIRO, Fundacja Zamek 

Królewski 664	453	071

17.00 DK w Zakrzowcu Być Kobietą - spotkanie w Klubie Seniora DK w Zakrzowcu 12	281	93	66
12 marca 17.00 DK w Ochmanowie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet DK w Ochmanowie 12	281	83	24

13	marca	
16.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 7-10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zagórzu Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Zagórzu 12 281 80 52

14 marca

9.00 DK w Woli Zabierzowskiej XIII Dekanalny Konkurs Poezji Religijnej DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05

10.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Spotkanie z sołtysami i rolnikami UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

15.00 DK w Zakrzowie Warsztaty pisanek artystycznych DK w Zakrzowie 12	281	80	33
17.00 DK w Woli Batorskiej Warsztaty kwiatów bibułowych do palm DK w Woli Batorskiej 12	281	60	03

18.00 DK w Staniątkach Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie na sucho 
ozdób wielkanocnych DK w Staniątkach 12 281 82 57

19 marca

10.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Marcowe koty - happening DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

16.00 DK w Woli Zabierzowskiej Warsztaty ozdób wielkanocnych i przygotowania palm 
wielkanocnych DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05

17.30 DK w Zakrzowcu Warsztaty ozdób wielkanocnych DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

20 marca 
16.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 7-10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Zamek Królewski Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Ziemi Niepołomi- 
ckiej, Fundacja Zamek Królewski 601	518	536

21 marca

16.00-19.00 DK w Ochmanowie Warsztaty zdobienia pisanek i stroików świątecznych DK w Ochmanowie 12	281	83	24
15.00 DK w Zakrzowie Wicie palm wielkanocnych DK w Zakrzowie 12	281	80	33

18.00 KK w Suchorabie Warsztaty sztuki użytkowej - wielkanocne Sospeso - 
trójwymiarowy wieniec KK w Suchorabie 12 284 05 57

21-22 marca 9.00-16.00 OSP Niepołomice Bezpłatne badania mammograficzne Centrum Medyczne Maszachaba 12	633	02	18	
501 620 281

22 marca
18.00 DK w Staniątkach Wykonywanie stroików świątecznych - zajęcia dla 

dzieci i młodzieży DK w Staniątkach 12 281 82 57

19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Spotkanie przy Czakramie – gość specjalny Michał 
Łanuszka

UMiG w Niepołomicach,
Fundacja Zamek Królewski 12	378	35	01

24 marca
10.00-17.00 Rynek w Niepołomicach Targi Wielkanocne UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

11.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

25 marca 9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie ze słowem dla najmłodszych na podstawie 
„Bajkoteki” Tadeusza Śliwiaka”. Warsztaty poprowadzi 
Weronika Śliwiak.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

27 marca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

30	marca
DK w Zakrzowcu Święcenie pokarmów wielkanocnych DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

12.00 DK w Zagórzu Święcenie pokarmów wielkanocnych DK w Zagórzu 12 281 80 52

MAgA Z yN

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

Bardzo ważne w umieszczeniu rośliny 
w ogrodzie jest odpowiednie dla niej 
stanowisko. Są rośliny, które uwielbia-
ją rosnąć w pełnym słońcu (jałowce) 
oraz takie, dla których słońce jest 
zabójcze (cieniolubne różaneczniki). 

Odpowiednio dobrane stanowisko 
to połowa sukcesu w uprawie 
rośliny. Duży wpływ na wygląd 
i zdrowie rośliny mają prawidło- 

wo przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne. Pod- 
stawowym zabiegiem jest cięcie rośliny. Wy-
konane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i o od-
powiedniej porze zapobiega występowaniu 
wielu chorób. Roślina zawiązuje więcej kwia-
tów, więcej ma owoców i zdrowych pędów. 

Są różne rodzaje cięć, które wykonujemy 
dla poprawienia kondycji drzewa czy krzewu. 
Są to cięcia formujące, sanitarne, korekcyjne 
czy odmładzające. Jest grupa roślin, które 
potrzebują radykalnego cięcia co roku, aby 
ładnie wyglądać. Mam tu na myśli tawuły ja-
pońskie, wierzbę „Iwa” czy „Hakuro Nashiki”. 
Te rośliny tniemy bardzo nisko wczesną wio-
sną, aby latem wypuściły mnóstwo nowych 
pędów, które są ozdobą cały rok. 

Roślina, która trafi w dobrze dobrane 
środowisko, będzie odpowiednio karmiona, 
podlewana i poddana prawidłowym zabiegom 
powinna być zdrowa i poradzić sobie sama ze 
szkodnikami. Jeśli mimo naszych starań ro-
ślinę zaatakuje patogen, musimy jej pomóc. 

Bardzo ważne jest dobre zdiagnozowanie. Nie 
można robić doświadczeń na roślinie.

Nie polecam też sięgać od razu po chemię 
i nie stosować jej też „na wszelki wypadek”. 
Skoro u sąsiada jest np. mszyca na różach, 
więc może ja też swoje opryskam. Po chemię 
sięgamy w ostateczności i z dobrze dobranym 
preparatem. 

Warto spróbować naturalnych sposobów 
zwalczania chorób czy szkodników. Mam tu 
na myśli różne odżywki wykonane z odpo-
wiednich ziół. Zdrowe chwasty, które usu-
wamy z ogrodu można wykorzystać do spo-
rządzenia wyciągów, wywarów czy gnojówki. 
Tak przygotowane preparaty mają za zadanie 
poprawić kondycję i odporność rośliny. Są 
także odżywkami, które dobrze wpływają na 
wzrost i kwitnienie. 

Do takich roślin należą: pokrzywa, 
skrzyp, żywokost, czosnek, mniszek, krwaw-
nik czy wrotycz. Każda roślina ma inne wła-
ściwości. Pokrzywa z racji tego, że zawiera 
dożo azotu, witamin, białka i kwasu krzemo-
wego wykorzystywana jest jako wartościowy 
nawóz wzmacniający roślinę. 

Gnojówki, wywary czy wyciągi z po-
krzywy działają również wyniszczająco na 
szkodliwe owady. Gnojówka wykonana ze 
skrzypu i zastosowana na roślinę zmniej-
sza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych 

oraz szkodników (mszyc i przędziorków), 
zaś preparaty z czosnku chronią rośliny 
przed chorobami bakteryjnymi. 

Przeciwko szkodnikom pojawiającym się 
w naszym ogrodzie możemy również stoso-
wać ściółkowanie i pułapki. Doskonałym 
sposobem na ślimaki są pułapki piwne. Po-
jemniki zagłębiamy w ziemi i wlewamy piwo. 
Zapach zwabi ślimaki. Co kilka dni opróżnia-
my je i uzupełniamy piwem. 

Zakopywane kawałki ziemniaka, mar-
chwi czy buraka są doskonałym sposobem 
na wyłapywanie drutowców. Po kilku dniach 
wykopujemy je i niszczymy, można zrobić 
powtórkę. Niestety nie ma dobrego sposobu 
na pozbycie się nornic i kretów z ogrodu. Są 
rośliny, które swoim zapachem odstraszają 
szkodniki; warto włożyć do korytarzy pocięte 
gałązki tui, bzu czarnego czy mięty. 

Jeśli sposoby podane wyżej choć trochę 
pomogą ograniczyć nagminnie stosowaną 
chemię, przyczynimy się do ochrony moc-
no zatrutego środowiska, ocalimy pszczoły 
i inne pożyteczne owady, które na pewno 
w nagrodę pomogą nam w zwalczaniu szkod-
ników w naszym ogrodzie.

Jak wykonać domowym sposobem natu-
ralne preparaty – o tym w następnym nu-
merze  

Jeśli choć trochę ograniczymy nagminnie stosowaną chemię, przyczynimy się do 
ochrony mocno zatrutego środowiska, ocalimy pszczoły i inne pożyteczne owady, które 
na pewno w nagrodę pomogą nam w zwalczaniu szkodników w naszym ogrodzie.

zdrowy 

Ogród cz. 2
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KALENDARIUM

Marzec 2013
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 marca

Święto Żołnierzy Wyklętych 
16.30	Msza	św.	W	kościele	parafialnym	w	Niepołomicach 
17.30	spotkanie	pod	pomnikiem	w	parku	miejskim 
18.00 projekcja filmu „Rotmistrz Pilecki” w MCDiS

UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

5 marca

16.00 DK w Woli Zabierzowskiej Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05
17.30 DK w Zakrzowcu Warsztaty pisanek DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Kobieta i literatura – z okazji Dnia Kobiet zapraszamy 
panie na dyskusję z przymrużeniem oka o kobietach 
w literaturze i współczesnej literaturze dla kobiet

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

6 marca 

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Kolorowy świat bibułowy, czyli robimy kwiaty do palmy 
i wazonu DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

17.00 DK w Zagórzu Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Zagórzu 12 281 80 52

18.00 Zamek Królewski Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Ziemi Niepołomi- 
ckiej, Fundacja Zamek Królewski 601	518	536

7 marca 16.00 DK w Zakrzowie Kwiaty bibułowe do palm wielkanocnych DK w Zakrzowie 12	281	80	33

7-8 marca DK w Woli Batorskiej Eliminacje gminne 58 Ogólnopolskiego Konkursu 
recytatorskiego DK w Woli Batorskiej 12	281	60	03

8 marca
17.00 DK w Staniątkach Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet DK w Staniątkach 12 281 82 57
17.00 KK w Suchorabie Dzień Kobiet z Piotrem Krupą – ballady o kobietach KK w Suchorabie 12 284 05 57

9 marca
17.00 DK w Zakrzowie Dzień Kobiet DK w Zakrzowie 12	281	80	33
17.00 Świetlica Kultury w Podgrabiu Dzień Kobiet Świetlica Kultury w Podgrabiu 12	281	32	64

10 marca
11.00 Zamek Królewski Warsztaty rodzinne INSPIRO DK INSPIRO, Fundacja Zamek 

Królewski 664	453	071

17.00 DK w Zakrzowcu Być Kobietą - spotkanie w Klubie Seniora DK w Zakrzowcu 12	281	93	66
12 marca 17.00 DK w Ochmanowie Spotkanie z okazji Dnia Kobiet DK w Ochmanowie 12	281	83	24

13	marca	
16.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 7-10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zagórzu Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Zagórzu 12 281 80 52

14 marca

9.00 DK w Woli Zabierzowskiej XIII Dekanalny Konkurs Poezji Religijnej DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05

10.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Spotkanie z sołtysami i rolnikami UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

15.00 DK w Zakrzowie Warsztaty pisanek artystycznych DK w Zakrzowie 12	281	80	33
17.00 DK w Woli Batorskiej Warsztaty kwiatów bibułowych do palm DK w Woli Batorskiej 12	281	60	03

18.00 DK w Staniątkach Warsztaty sztuki użytkowej – filcowanie na sucho 
ozdób wielkanocnych DK w Staniątkach 12 281 82 57

19 marca

10.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Marcowe koty - happening DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

16.00 DK w Woli Zabierzowskiej Warsztaty ozdób wielkanocnych i przygotowania palm 
wielkanocnych DK w Woli Zabierzowskiej 12	251	30	05

17.30 DK w Zakrzowcu Warsztaty ozdób wielkanocnych DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

20 marca 
16.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 7-10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Zamek Królewski Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Ziemi Niepołomi- 
ckiej, Fundacja Zamek Królewski 601	518	536

21 marca

16.00-19.00 DK w Ochmanowie Warsztaty zdobienia pisanek i stroików świątecznych DK w Ochmanowie 12	281	83	24
15.00 DK w Zakrzowie Wicie palm wielkanocnych DK w Zakrzowie 12	281	80	33

18.00 KK w Suchorabie Warsztaty sztuki użytkowej - wielkanocne Sospeso - 
trójwymiarowy wieniec KK w Suchorabie 12 284 05 57

21-22 marca 9.00-16.00 OSP Niepołomice Bezpłatne badania mammograficzne Centrum Medyczne Maszachaba 12	633	02	18	
501 620 281

22 marca
18.00 DK w Staniątkach Wykonywanie stroików świątecznych - zajęcia dla 

dzieci i młodzieży DK w Staniątkach 12 281 82 57

19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Spotkanie przy Czakramie – gość specjalny Michał 
Łanuszka

UMiG w Niepołomicach,
Fundacja Zamek Królewski 12	378	35	01

24 marca
10.00-17.00 Rynek w Niepołomicach Targi Wielkanocne UMiG w Niepołomicach 12	378	35	01

11.00 DK w Zabierzowie Bocheńskim Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

25 marca 9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie ze słowem dla najmłodszych na podstawie 
„Bajkoteki” Tadeusza Śliwiaka”. Warsztaty poprowadzi 
Weronika Śliwiak.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

27 marca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy 
świat”, grupa wiekowa 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

30	marca
DK w Zakrzowcu Święcenie pokarmów wielkanocnych DK w Zakrzowcu 12	281	93	66

12.00 DK w Zagórzu Święcenie pokarmów wielkanocnych DK w Zagórzu 12 281 80 52

KAlENDAriUM
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Domy kultury – marzec 2013
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05 
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie 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 
Mażoretki poniedziałek – godz.15.00 – 16.30

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 do-
rosłych

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.12.30 – 14.00

Dom Kultury w Woli Batorskiej 
tel. 12 281 60 03 
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Język angielski poniedziałek - godz.15.00 – 20.00 
Zabawy dla najmłodszych od 3 - 6 r. ż. poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Przygody ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci wtorek - godz.15.00 - 16.30

Język angielski – dzieci i młodzież Wtorek – godz.15.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży Wtorek – godz.16.30 – 18.00
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych Wtorek – godz.17.00 – 19.00

Warsztaty sztuki użytkowej – ozdoby 
quillingowe wtorek – 19 marca - godz.17.00

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.18.15 - 19.15
Kurs języka angielskiego dla dorosłych, 
gr. średniozaawansowana Czwartek – godz.17.00 – 18.30

Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.14.15 - 19.30 
Język angielski piątek – godz.15.00 – 19.00
Warsztaty gry na gitarze sobota - godz.9.00 
Zajęcia świetlicowe - gry planszowe  
i edukacyjne, 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 dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30 
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 dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.00 - 20.00
Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00

Warsztaty baletu klasycznego czwartek - godz.16.00 - 17.00
Warsztaty sztuki użytkowej – ozdoby 
quillingowe

czwartek – 28 lutego 
godz.18.00 – 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 
młodzieży i dorosłych sobota - godz.19.00 - 21.00

Warsztaty języka angielskiego trwa nabór 

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52 
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.17.45 - 18.30
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.30 - 20.00
Aerobik poniedziałek - godz.18.15-19.15
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży poniedziałek - godz.19.30 - 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.18.30 – 19.30

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży środa - godz.19.30 - 22.00, 
co drugi tydzień

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00
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Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy 
placówki

Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Gry i zabawy dla dzieci poniedziałek – godz.14.00 – 16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Zabawy i gry planszowe, rebusy, krzyżówki, 
zagadki wtorek - godz.14.30 - 16.30 

Gry i zabawy sportowe wtorek – godz.16.30 – 18.00
Gry i zabawy dla dzieci Środa – godz.14.00 – 16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży środa - godz.16.00 - 18.00 
Gry i zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe czwartek - godz.14.30 - 16.30 
Warsztaty teatralne dla dzieci czwartek - godz.17.00 - 19.00 
Zabawy, gry edukacyjne i planszowe 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.18.00 - 20.30 
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
Język angielski poniedziałek – godz.16.00 – 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 – 19.30
Kącik malucha – 3 – 6 lat wtorek - godz.16.30 - 18.00
Warsztaty plastyczne środa – godz.16.30 – 17.30
Małe gotowanie środa – godz.18.30 – 19.30
Wspólne odrabianie lekcji czwartek – godz.16.30 - 17.30
Warsztaty tańca nowoczesnego czwartek - godz.19.00 - 20.00
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada piątek – godz.18.00 – 20.00

Aerobik trwa nabór
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, 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 poniedziałek – godz.13.00 - 15.00
Warsztaty plastyczne dla maluchów wtorek – godz.12.30 - 13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek – godz.13.00 – 15.00
Spotkanie klubu Babskie pogaduchy wtorek – godz.17.00 – 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa – godz.12.40 - 14.00
Warsztaty taneczne dla dzieci starszych środa – godz.14.30 - 17.00
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci czwartek – godz.13.00 - 14.15
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci starszych czwartek – godz.14.30 -15.30
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek – godz.13.00 – 14.10
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 
miesiąca wtorek - godz.18.00 - 19.00 

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00
Zajęcia ruchowe dla 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, 
odrabianie 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 - Wielkanocne 
Sospeso - trójwymiarowy wieniec 21 marca 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 
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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

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

Balet + rytmika, grupa 5-6 lat poniedziałek, wtorek, czwartek 
16.00 – 17.00

Balet + rytmika, grupa 6-8 lat poniedziałek, wtorek, czwartek 
17.00 – 18.00

Balet + rytmika, grupa 8-11 lat poniedziałek, wtorek, czwartek 
18.00 – 19.00

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

Wykłady dla młodzieży i dorosłych poniedziałek 19.30 - 20.30
Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 – 16.00
Pracownia konstrukcji, grupa 7-8 lat wtorek 15.00 - 16.30
Pracownia konstrukcji, grupa 9-11 lat wtorek 16.30 – 18.00
Eko-art, grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00
Za trzydziewiątą rzeką - baśnie czytane 
zmysłami, grupa 5-6 lat wtorek 16.00 – 17.00

Za trzydziewiątą rzeką - baśnie czytane 
zmysłami, grupa 7-11 lat wtorek 17.00 – 18.00

Warsztaty teatralne, młodzież wtorek 19.10 – 21.00
Eko-art, grupa 6-9 lat środa 16.15 – 17.15
Małe i duże architektoniczne podróże, 
grupa 5-6 lat środa 17.30 – 18.30

Dwie czwarte - zabawy rytmiczne, grupa 2 
latki z rodzicami środa 17.00 – 17.45

Trzy czwarte - zabawy rytmiczne, grupa 3 
latki z rodzicami środa 18.00 – 18.45

Cztery czwarte - zabawy rytmiczne, grupa 
4latki środa 16.00 – 16.45

Manufaktura - warsztaty rękodzieła arty-
stycznego - młodzież i dorośli środa 17.30 – 18.30

Joga środa 19.00 – 20.00
Wędrówka przez słówka, grupa 5-6 lat czwartek 15.00 – 16.00
Słuchowisko, grupa 7-9 lat czwartek 16.00 – 17.00
Pracownia dziennikarska, grupa 10-12 lat czwartek 17.00 – 18.00
Podstawy programowania, grupa 13-16 lat czwartek 17.00 – 19.00
Klub dinowiedzologów, grupa 5-6 lat czwartek 16.00 – 17.00
Klub dinowiedzologów, grupa 7-12 lat czwartek 17.00 – 18.00
Spotkania z przyrodą, grupa 8-11 lat piątek 15.30 – 16.30
Spotkania z przyrodą, grupa 5-7 lat piątek 16.40 – 17.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 6-7 lat piątek 15.30 – 16.30
Teatralne ruchogłosy, grupa 8-11lat piątek 16.40 – 18.00
Karate dla dzieci AKT Niepołomice piątek 14.20 – 15.20

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








