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Szanowni Państwo!

Już z okładki zachęcamy Państwa do segregowania śmieci. Temat to u nas nienowy. 
Niemniej jednak to, co nowe, to zmiana sposobu odbierania odpadów. Od 1 lipca będą 
to czyniły w całej Polsce gminy, a nie, jak dotychczas, firmy. Szymon Urban, w tekście 
„Rewolucja w systemie gospodarki odpadami”, tłumaczy nowe zasady odbioru odpa-
dów, a także podaje aktualnie obowiązujące stawki. 

Kwiecień to ostatni miesiąc składania rocznych deklaracji PIT. Wiążą się z tym dwie 
kwestie. Pierwsza dotyczy finansów gminy, a druga organizacji pozarządowych. 
Wystarczy, że w rubryce „miejsce zamieszkania” wskażemy w zeznaniu podatkowym 
Gminę Niepołomice, a tym samym powiększy się nasz wspólny budżet. Będzie więcej 
pieniędzy na edukację, pomoc socjalną, inwestycje itd. Druga kwestia dotyczy odpisu 
1% na organizację pożytku publicznego (OPP). Można wybrać spośród tych, które 
działają w naszej gminie (spis na str. 10 i 11). Pamiętajmy, że w obu przypadkach, 
zamieszkania i OPP, przyczyniamy się do poprawy naszej własnej sytuacji.
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Solary – praktyczne rady

Stanisław Nowacki
koordynator projektu

Kiedy będą montowane 
solary? Czy układ solarny 
będzie ubezpieczony? 
Jakie koszty składają się na 
wartość układu solarnego?  
Na te i inne pytania –  
odpowiedzi w tekście.

•	 Mam	już	zamontowaną	w	do- 
mu część instalacji solarnej (np. 
zbiornik). Czy jest możliwość, aby 
w ramach projektu zakupić tylko 
brakujące elementy, a tym samym 
obniżyć koszt instalacji solarnej 
montowanej u mnie w domu?

Niestety, nie jest to możliwe. 
Każdy układ solarny montowa-
ny w ramach projektu, musi być 
kompletny z uwagi na narzucony 
generalnemu wykonawcy 10-let-
ni okres gwarancji całego układu 
solarnego oraz związany z tym 
serwis gwarancyjny, który ma on 
zapewnić przez 10 lat. 

Ponadto, instalowany w ra- 
mach projektu układ solarny musi 
spełniać określone parametry 
techniczne, które zapewnią osią-
gnięcie wskaźników określonych 
we wniosku o dofinansowanie 
(efektu ekologicznego). Komplet-
ny układ solarny zapewnia osią-
gnięcie wskaźników, natomiast 
w innym przypadku może to być 
nieosiągalne, co w konsekwencji 
może wiązać się z utratą dotacji 
na dany układ solarny.

•	 Mam	 nową	 łazienkę.	 Czy	
w przypadku gdyby w trakcie mon- 
tażu solarów była konieczność 
wykonania np. przebicia w ścia-
nie, po czyjej stronie będzie leżał 
koszt związany z wykonaniem 
prac wykończeniowych/napraw-
czych (moim czy gminy/wyko-
nawcy)?

Wykonawca po wykonaniu 
robót ma obowiązek doprowa-
dzenia terenu robót do stanu nie 
gorszego niż pierwotny. W przy-
padku powstania rozbieżności 
ocen, co do wywiązania się z po-
wyższego obowiązku pomiędzy 
wykonawcą, a właścicielem te-
renu robót, to na wykonawcy 
będzie ciążyć obowiązek udo-
wodnienia poprawności przy-
wrócenia terenu robót do stanu 
niepogorszonego. 

Wykonawca przed rozpoczę-
ciem robót w miejscu instalacji 
układu solarnego i po ich zakoń-
czeniu sporządzi dokumenta-
cję fotograficzną umożliwiającą 
określenie zakresu robót koniecz-
nych do przywrócenia nieru-
chomości beneficjentów i terenu 
robót do stanu poprzedniego. 
Dokumentację fotograficzną wy-
konawca przekaże na adres pocz-
ty e-mail Instytucji Zarządzającej, 
nie później niż przed podpisa-
niem protokołu odbioru robót.

•	 Czy	układ	solarny	może	służyć	
również celom innym niż pod-
grzewanie wody (np. ogrzewanie 
mieszkania, uzyskiwanie energii 
elektrycznej)?

Układ solarny instalowany 
w ramach niniejszego projektu 
może służyć wyłącznie podgrze-
waniu ciepłej wody użytkowej. 

•	 Proszę	o	precyzyjne	wyjaśnienie	
spraw związanych z serwisowa-
niem sprzętu i pokrywaniem ewen-
tualnych kosztów naprawy wadli-
wych lub zużytych elementów.

Generalny wykonawca zobo-
wiązany jest do przeprowadzenia 
przeglądów instalacji i ich po-
szczególnych elementów skła-
dających się na układ solarny, 
zgodnie z zaleceniami producen-

tów tych urządzeń. Przeglądy te 
wliczone są w koszty układu so-
larnego. Mieszkaniec nie ponosi 
z ich tytułu dodatkowych opłat.

Wykonawca udziela 10-letniej 
gwarancji jakości na zamontowa-
ny układ solarny i jest zobowiąza-
ny w tym okresie do realizacji bez-
płatnego serwisu gwarancyjnego, 
jeżeli wada ujawni się w okresie 
gwarancji, a zgłoszenie wady zo-

stanie mu doręczone nie później 
niż w ciągu 1 miesiąca od wykry-
cia wady. Gwarancja jakości nie 
obejmuje uszkodzeń powstałych 
z winy beneficjenta lub innego 
użytkownika układu solarnego.

W ramach obowiązków wy-
konawcy, za które mieszkaniec 
nie ponosi dodatkowych opłat, 
jest także dwukrotna wymiana 
płynu solarnego: pierwsza przed 
upływem 5 lat od montażu i dru-
ga nie wcześniej niż na 6 miesięcy 
przed upływem okresu gwarancji.

Natomiast zużycie części wy-
nikające z normalnej eksploatacji 
układu ujawnione w trakcie prze-
glądów instalacji i ich poszcze-
gólnych elementów składających 

Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, podpiszemy 
umowy z mieszkańcami, po czym nastąpi projektowanie i re-
alizacja. W roku 2013 zaprosimy do podpisania umów pierwsze 
500 osób wg listy, która obowiązuje od lipca 2010.
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Kalendarz prac
Zakończyliśmy opracowywanie Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia, którego efektem będzie wybór general-
nego wykonawcy na projektowanie i montaż instalacji solar-
nych na budynkach prywatnych (3 841 instalacji).

15 lutego SIWZ została przesłana do Władzy Wdrażającej 
Programy Europejskie w celu jej oceny pod kątem zapisów 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po akceptacji WWPE 
SIWZ przetłumaczono na język angielski i przesłano do stro-
ny szwajcarskiej w celu jej końcowej akceptacji.

W kwietniu planowane jest ogłoszenie postępowania przetar-
gowego na wybór generalnego wykonawcy. Po 40 dniach zo-
staną otwarte oferty. Po odwołaniach i protestach, podpisanie 
umowy powinno nastąpić w czerwcu.

Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, podpiszemy 
umowy z mieszkańcami, po czym nastąpi projektowanie i re-
alizacja. W roku 2013 zaprosimy do podpisania umów pierw-
sze 500 osób wg listy, która obowiązuje od lipca 2010.

Kontakt
Stanisław Nowacki
koordynator Projektu
Urząd Miasta i Gminy
ul. Zamkowa 5, pok. nr 2
tel. 12 346 40 18

się na układ solarny pokrywa 
mieszkaniec na swój koszt, po-
dobnie jak ma to miejsce chociaż-
by w przypadku kotłów c.o., czy 
piecyków gazowych.

•	 Proszę	o	precyzyjne	określenie	
terminów, które obejmuje gwa-
rancja (w odpowiedzi podać datę 
dzienną).

Wykonawca udziela gwaran-
cji jakości układu solarnego na 
okres 10 lat od daty faktycznego 
zakończenia instalacji to jest od 
31.12.2015. Termin gwarancji 
w każdym przypadku biegnie od 
dnia 01.01.2016 bez względu na 
faktyczny termin montażu.

•	 Gdzie	można	 zdobyć	 szczegó-
łowe informacje nt. parametrów 
technicznych układu solarnego? 

Szczegółowe parametry tech-
niczne wybranego układu solar-
nego będą znane po wyborze ge-
neralnego wykonawcy, ponieważ 
wykonawca może zaproponować 
układ solarny dowolnej firmy, 
który spełni wymagania określo-
ne w przetargu nr 1. 

•	 Dlaczego	mam	odpowiadać	za	
„wszelkie” uszkodzenia instalacji 
- par.11 umowy? 

Paragraf 11 umowy punkt 1 
brzmi: „Beneficjent ponosi odpo-
wiedzialność za wszelkie uszko-
dzenia, usterki lub utratę układu 
solarnego lub jego części. Przez 
co należy rozumieć: uszkodzenia, 
usterki lub utratę układu solarne-
go lub jego części powstałe z winy 
Beneficjenta”. Zapis ten zostanie 
doprecyzowany w umowie, którą 
mieszkańcy będą podpisywać.

•	 Czy	mogę	wprowadzić	zmiany	
w umowie?

Załącznikiem do ogłoszenia 
o naborze jest wzór umowy, któ-
ry co do zasady nie może ulec 
zmianie, jednak jeżeli mają Pań-
stwo uwagi lub zapytania prosimy 
o ich kierowanie wyłącznie drogą 
mailową na adres strategia@nie-
polomice.com Zebrane uwagi 
zostaną następnie przedyskuto-
wane w gronie gmin partnerskich 
i jeżeli uzyskają aprobatę, mogą 
zostać wprowadzone do umowy.

•	 Czy	 układ	 solarny	 będzie	
ubezpieczony?

Tak, w okresie, kiedy układ 

solarny pozostaje własnością 
gminy, tj. do dnia 30.06.2021 bę-
dzie ubezpieczony przez gminę. 
Po tym terminie układ solarny 
staje się częścią budynku i powi-
nien zostać ubezpieczony przez 
właściciela budynku.

•	 Czy	 mogę	 poznać	 warunki	
przetargu?

Warunki przetargu będą do-
stępne po jego ogłoszeniu bez-
pośrednio na stronie lidera pro-
jektu gminy Niepołomice. 

•	 Kiedy	 mogę	 zrezygnować	
z uczestnictwa w projekcie i na 
jakich zasadach?

Z projektu bez żadnych kon-
sekwencji można się wycofać 
do czasu podpisania umowy. 
Składana obecnie ankieta jest 
potwierdzeniem woli montażu 
układu solarnego, ale nie rości 
jeszcze zobowiązań prawnych 
czy finansowych dla mieszkańca.

•	 Jaki	 będzie	 następny	 krok	 po	
złożeniu ankiety?

Złożone ankiety będą wery-
fikowane, czy są w nich zawarte 
wszystkie wymagane informacje 
i dane oraz czy zostały złożo-
ne wymagane załączniki. Jeżeli 
będzie konieczne uzupełnienie 
informacji zawartych w ankie-
cie lub załączników uprawnione 
osoby z Instytucji Zarządzającej 
projektem (firma Info Solutions) 

zgłoszą się do Państwa z prośbą 
o ich dostarczenie.

Równocześnie będą przebie-
gały działania związane z wyło-
nieniem generalnego wykonawcy 
robót, po jego wyłonieniu i pod-
pisaniu z nim umowy (planowa-
ny termin czerwiec lub lipiec) 
będzie znana ostateczna wartość 
układu solarnego.

Po wyłonieniu wykonaw-
cy, a jeszcze przed podpisaniem 
z mieszkańcami umów nastąpi 
przegląd istniejącego stanu in-
stalacji grzewczej ciepłej wody 
użytkowej, pomieszczeń i miejsc 
ewentualnego montażu urzą-
dzeń u mieszkańców, którzy po-
twierdzili wolę montażu układu. 
Przegląd ma na celu:
-  stwierdzenie, czy w danym 

budynku istnieje techniczna 
możliwość montażu układu;

-  pozyskanie niezbędnych in-
formacji koniecznych do usta-
lenia właściwych rozwiązań 
instalacji; 

-  określenie zakresu prac w ra-
mach montażu układu solar-
nego w danej lokalizacji (bu-
dynku). 

- ostateczne potwierdzenie 
udziału w projekcie (lub rezy-
gnację)
O terminach przeglądów będą 

Państwo informowani odrębnie, 
na wskazany w ankiecie adres kon-
taktowy. 

Kolejnym krokiem będzie 
podpisanie umowy. Umowa zo-
stanie zawarta po dokonaniu 
przeglądów istniejącego stanu in-
stalacji grzewczej i w momencie 
gdy będzie znana ostateczna cena 
układu solarnego. Przed podpisa-
niem umowy mieszkaniec wpła-
ca zaliczkę 3 240,00 zł. za udział 
w projekcie. Planowany termin 
podpisania umów to lipiec.

•	 Czy	 istnieje	 możliwość	 połą-
czenia zasobnika c.w.u (bojlera) 
układu solarnego z istniejącym 
w budynku urządzeniem grzew-
czym (kocioł, gazowe urządze-
nia grzewcze, i inne) i czy koszt 
takiego połączenia jest wliczony 
w montaż układu solarnego, czy 
jest to dodatkowy koszt do pokry-
cia przez mieszkańca?

Wykonawca ma obowiązek 
wpięcia układu solarnego do ist-
niejącej instalacji ciepłej wody 
użytkowej i jest to koszt wliczony 
w układ. Jeżeli w budynku istnieje 
kocioł grzewczy to układ solarny 
zostanie z nim połączony (zasob-
nik c.w.u.), jeżeli natomiast dotąd 
ciepła woda była uzyskiwana z np. 
podgrzewaczy przepływowych, 
wykonawca ma obowiązek połą-
czenia układu solarnego jednego 
źródła ciepłej wody użytkowej.

•	 Jakie	 koszty	 składają	 się	 na	
wartość układu solarnego?
Części składowe wartości układu 
solarnego:
- sporządzenie dokumentacji 

technicznej oraz uzyskanie 
wszelkich pozwoleń, zgód i in-
nych dokumentów wymaga-
nych prawem;

-  dokonanie przeglądu istnie-
jącego stanu instalacji grzew-
czej ciepłej wody użytkowej, 
pomieszczeń i miejsc montażu 
urządzeń w budynku, w celu 
pozyskania niezbędnych in-
formacji koniecznych do usta-
lenia właściwych rozwiązań 
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Odbiór śmieci wielkogabarytowych
Na 26 kwietnia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI zapowiada zbiórkę odpa-
dów wielkogabarytowych oraz elektronicznych. Odbiór z terenu Niepołomic, Podłęża 
i Ochmanowa będzie bezpłatny.

Odpady wielkogabarytowe to śmieci, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą 
się w standardowych koszach. Są to przede wszystkim stare meble, wykładziny, ale także 
lodówki, pralki itp. 

To właśnie je, 26 kwietnia będzie zabierać Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI od 
osób, z którymi ma podpisaną umowę. Pracownicy przedsiębiorstwa zabiorą także zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny. 

Odbiór będzie nieodpłatny.

MAgisTrAT

instalacji i określenia zakresu 
prac w ramach montażu ukła-
du solarnego;

-  dostawa i montaż układu solar-
nego oraz wszystkich koniecz-
nych do wykonania układu 
solarnego instalacji i urządzeń;

-  uruchomienie układu solarne-
go, w tym:

-  wpięcie układu solarnego do 
istniejącej instalacji ciepłej 
wody użytkowej;

-  przeprowadzenie prób szczel-
ności;

-  podłączenie czujników tem-
peratury, wprowadzenie nie-
zbędnych nastaw i urucho-
mienie układu automatyki 

instalacji solarnej;
-  napełnienie instalacji solarnej 

płynem glikolowym;
-  odpowietrzenie, uruchomienie 

i regulacja instalacji solarnej;
- przeszkolenie beneficjenta 

w zakresie obsługi i konserwa-
cji układu solarnego

-  kserokopia instrukcji obsługi 

wszystkich zainstalowanych 
w ramach układu solarnego 
urządzeń

-  sprawowanie nadzoru inwe-
storskiego nad generalnym 
wykonawcą oraz dokonanie 
wszelkich odbiorów tech-
nicznych  

Urodzenia – 22
Małżeństwa – 2
Migracje – 45
Wymeldowania z pobytu stałego – 6
Zgony – 18

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 513, w tym:
miasto –  10 162
gmina – 14 351

Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – luty 2013
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MAN w gronie najlepszych

Dominika Jurkowska
Dział Komunikacji MAN Trucks

Podczas uroczystej gali dr Alexander 
Susanek, prezes niepołomickiego 
Zakładu MAN Trucks oraz Bogdan Lis, 
menedżer ds. personalnych wraz z pozo-
stałymi przedstawicielami spółek Grupy 
MAN w Polsce, odebrali certyfikat Top 
Employers Polska 2013. 

To prestiżowy tytuł, który Grupa MAN 
otrzymała już po raz drugi. Certyfikat 
potwierdza najwyższe standardy reali-

zowanej polityki personalnej i jednocześnie 
obecność w gronie najlepszych pracodawców 
w Polsce.

„Naszą pozycję dobrego pracodawcy budu-
ją cztery filary polityki personalnej: stabilność 
zatrudnienia, konkurencyjne wynagrodzenia, 
bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych i moż-
liwości rozwoju dla naszych pracowników. Nasi 
pracownicy cenią sobie także dobre warunki 
pracy i atmosferę, która panuje w zakładzie. 
Miernikiem skuteczności oferty dla pracowni-

ków jest fakt, iż prawie nikt nie opuszcza nasze-
go zakładu” – zauważa Bogdan Lis.

Z czym wiąże się tytuł Top Employers? 
„Z jednej strony jest to ważny sygnał dla na-
szych pracowników, że działają w organizacji, 
która jest jedną z najlepszych w zakresie poli-
tyki personalnej, z drugiej zaś, informacja do 
potencjalnych pracowników, że warto poszuki-
wać zatrudnienia w naszej organizacji” – pod-
kreśla dr Alexander Susanek.

Zakład MAN zatrudnia bezpośrednio 430 
pracowników i pośrednio daje zatrudnienie 
blisko 200 osobom z firm podwykonawczych.

Wyróżnienie Top Employers przyznawane 
jest przez niezależny holenderski Instytut CRF, 
założony jako wspólna inicjatywa środowiska 
naukowego, dziennikarzy biznesowych, sto-
warzyszeń handlowych, badaczy oraz między-
narodowych wydawców w celu promowania 
najlepszych praktyk w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi.

Grupa MAN należy do wiodących europej-
skich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych 
rozwiązań transportowych. W roku 2012 jej 
obroty przekroczyły 15,8 miliardów euro. Fir-
ma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobu-
sy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy 
specjalne, zatrudniając w swoich zakładach 
na całym świecie ponad 52 300 pracowników. 
Poszczególne piony przedsiębiorstwa MAN 
zajmują wiodące pozycje na rynkach swoich 
produktów  

Od lewej: prezes MAN Trucks dr Alexander Susanek oraz menedżer ds personalnych Bogdan Lis

KrÓTKO

Snajper w muzeum
Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Kolekcja Włodzimierza Puchalskiego 
na Zamku Królewskim wzbogaciła się 
o nowe obiekty. Fotograficy, przyjaciele 
Mistrza, Wojciech Plewiński i Tadeusz 
Budziński przekazali obiektyw Novo-
flex, model 156 oraz aparat fotograficz-
ny Minolta 303 i telekonwerter Kamura 
Telemore 95 II.
Obiektyw, należący kiedyś do Włodzi-
mierza Puchalskiego, a wykorzystywa-
ny również przez przyjaciół, służy do 
wykonywania zdjęć z dużej odległości. 
Posiada wygodny uchwyt, przez co jego 
konstrukcja przypomina ręczny kara-
bin maszynowy, stąd zapewne zwano 
go potocznie fotosnajperem.  
Ekspozycji przekazanego sprzętu fo-
tograficznego towarzyszy wystawa fo-
tografii Włodzimierza Puchalskiego, 
Wojciecha Plewińskiego i Tadeusza 
Budzińskiego, wykonanych przy uży-
ciu fotosnajpera. 
Ze względu na różnorodność tematy-
ki wystawa została podzielona na trzy 
części; dwa cykle zdjęć przyrodniczych 
oraz reportaż z wizyty Jana Pawła II 
w Krakowie w 1979 roku.  
Wystawę można oglądać do końca 
kwietnia.

W kręgu przyjaciół
Aleksander Ostrowski
kierownik DK w Woli Zabierzowskiej   

Pod taką nazwą, w Nowohuckim 
Centrum Kultury, odbyło się spotka-
nie wszystkich wolontariuszy Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W trakcie spotkania zostały przeka-
zane podziękowania dla wszystkich 
wolontariuszy, którzy swoją postawą 
i zaangażowaniem wzięli udział w te-
gorocznej edycji WOŚP. 
Prezentowała się również Kapela Ludo-
wa „Wolanie” z Domu Kultury z Woli 
Zabierzowskiej, która przygrywała pod-
czas całego spotkania. 

Kolorowe pisanki
Urszula Turecka
instruktor Klubu Kultury w Suchorabie 

5 marca, w Klubie Kultury w Suchorabie 
było wesoło, energetycznie i kolorowo. 
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wyniki konkursu:
•		 prace	indywidualne
  I: Tomasz Antończyk, nagroda 300 zł.
  II: Zofia Filiczak, nagroda 200 zł.
  III: Joanna Grochot , nagroda 100 zł.
•		 prace	grupowe
  I: Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie Bocheńskim, nagroda 300 zł.
  II: grupa „Pszczółki” z Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach, nagroda 200 zł.
  III: grupa „Leśne ludki” z Przedszkola Samorządowego w Niepołomicach, nagroda 100 zł.
•		 wyróżnienia:
  Przedszkole ss. Augustianek, Beata Biernat, Aleksandra Biernat, Katarzyna Biernat, Marty-

na Krosta i Gabriela Matuszczyk, Marcelina, Marysia i Gabrysia z Suchoraby

FAKTy

A to wszystko za sprawką Stanisławy 
Zielińskiej, która przybyła do licznie ze-
branych uczestników na warsztaty wy-
konania artystycznych pisanek. 
Szeroki wachlarz możliwości rozwinął 
się przed zebranymi, gdy prowadząca 
pokazała materiały, którymi mieli pra-
cować. Barwne tasiemki, błyszczące ce-
kiny i różnorodność kształtów sprawiły, 
że nasi „artyści”, puszczając wodze fan-
tazji, stworzyli wspaniałe prace, które 
z pewnością ozdobią wielkanocne stoły 
w ich rodzinnych domach.  

Krupa dla Pań
Urszula Turecka
instruktor Klubu Kultury w Suchorabie 

Kiedyś Dzień Kobiet obchodzony był 
huczniej, zwłaszcza w czasach PRL-u.  
Z łezką w oku wspominają te czasy na-
sze babcie. Dziś ten wyjątkowy dzień 
wygląda inaczej, mężczyźni obsypują 
swoje panie kwiatami, słodkościami, or-
ganizują pyszne kolacje. Robią wszyst-
ko, by kobiety czuły się wyjątkowe. 
Takie pozytywne emocje przekazał,  
8 marca, w Klubie Kultury w Suchorabie, 
wszystkim zebranym Paniom podczas 
swego koncertu Piotr Krupa. Ballady 
o kobietach i o miłości do nich, wprawi-
ły licznie zebrane panie w stan zadumy, 
refleksji i poczucie niepowtarzalności 
tych chwil. Jeszcze długo po zakończeniu 
koncertu, w pomieszczeniach klubu, sły-
chać było rozmowy, wspomnienia i we-
soły śmiech solenizantek. 

Dzień Kobiet w Podgrabiu
Grażyna Taborska
instruktor Świetlicy Kultury w Podgrabiu

8 marca w Świetlicy Kultury w Podgra-
biu tradycyjnie zorganizowane zostało 
uroczyste spotkanie z okazji Między- 
narodowego Dnia Kobiet. Panie ser-
decznie witali Krystyna Rogowska, 
przewodnicząca Koła Gospodyń i Ta-
deusz Kącki, przewodniczący Klubu 
Seniora. 
Każda z przybyłych otrzymała z rąk 
Tadeusza Kąckiego wiosennego tu-
lipana wraz z życzeniami zdrowia, 
szczęścia i radości oraz wielu podob-
nych spotkań. 
Świetlica Kultury w Podgrabiu przy-
gotowała dla Pań drobne upominki. 
Świąteczna atmosfera, smaczny po-
częstunek, jaki został przygotowały 
dla gości, sprzyjały dłuższym i ser-
decznym rozmowom. 

VI Targi Wielkanocne

Marek Bartoszek

Tradycyjnie, w Niedzielę Palmową 
na niepołomickim rynku odbyły się 
targi wielkanocne. Nie zabrakło kramów 
z akcesoriami świątecznymi oraz aro- 
matycznych potraw do skosztowania. 

Od samego rana każdy kto odwiedził 
Niepołomice, miał okazję kupienia 
króliczków, koszyczków, ręcznie ma-

lowanych jajek, palm oraz innych przedmiotów 
bez których ciężko wyobrazić sobie wielkanoc-
ne świętowanie. 

Tradycyjnie o godz. 12.30 kramy oraz po-
trawy poświęcił ks. prałat Stanisław Mika, pro-
boszcz niepołomickiej parafii. Burmistrz Ro-
man Ptak życząc zgromadzonym wszystkiego 
co najlepsze na nadchodzące święta, wyraził 

nadzieję, że w lany poniedziałek aura pozwoli na 
oblewanie się wodą, a nie rzucanie soplami. 

Po życzeniach przyszedł czas na skosz-
towanie potraw przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich w Woli Batorskiej i Woli 
Zabierzowskiej. Każdy chętny mógł spróbować 
tradycyjnego żurku, jajek, sałatek, a także ciast 
i wiejskiego chleba. Chętnych do spróbowania 
potraw było sporo, jednak nikogo gospodynie 
nie wypuściły z pustym talerzykiem. 

Punktem kulminacyjnym niedzielnych 
targów było rozstrzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszą palmę wielkanocną. Do rywaliza-
cji stanęły 24 prace, które zostały podzielone 
w dwóch kategoriach: indywidualnej i druży-
nowej. 

Jury w składzie Agata Gumularz, Maria 
Strzelec i Renata Siwek postanowiło, że naj-
piękniejsze palmy w tegorocznym konkursie 
przygotował Tomasz Antończyk (indywidu-
alnie) oraz OSP w Zabierzowie Bocheńskim 
(drużynowo).

Nagrodzonym w konkursie gratulujemy 
i już dziś zapraszamy na kolejną edycję targów 
w przyszłym roku  



Kwiecień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    7

FAKTy

Strażacy na medal

Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

Nasza jednostka w kategorii OSP zaję-
ła III miejsce, w VII Edycji Programu 
„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, 
skierowanego głównie do strażaków 
PSP oraz druhów z OSP. 

28 lutego, w Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, wręczono odzna-

czenia państwowe, puchary oraz wyróżnie-
nia zasłużonym i honorowym krwiodaw-
com z Małopolski, biorącym udział w VII 
Edycji Programu „Ognisty Ratownik – Go-
rąca Krew”, skierowanego głównie do stra-
żaków PSP oraz druhów z OSP. 

Na terenie Małopolski, w programie tym 
uczestniczyły Komendy Powiatowe PSP, Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP oraz Ochot-
nicze Straże Pożarne. Nasza jednostka w kate-
gorii OSP zajęła III miejsce, otrzymując z rąk 
st. bryg. Piotra Konara, zastępcy komendanta 
PSP pamiątkowy puchar i dyplom. 

W trakcie zbiórek krwi w roku 2012 ze-
braliśmy około 70 litrów życiodajnego płynu. 
Łącznie od 2006 roku, na terenie Polski w ra-
mach Programu „Ognisty Ratownik – Gorą-
ca Krew” zebrano 34.896 litrów bezcennego 
leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla 
potrzebujących.

3 marca została zorganizowana przez na-
szą jednostkę pierwsza w tym roku zbiórka 
krwi z przeznaczeniem dla dzieci poszkodo-
wanych w wypadkach drogowych. Podczas 
akcji, zebrano blisko 14 litrów bezcennego 
leku, krew oddało 31 osób w tym 10 straża-
ków z OSP Wola Batorska, oraz 1 z OSP Nie-
połomice. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w akcję. Kolejna zbiórka 
już 5 maja podczas akcji „Florian 2012”  
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FAKTy

Quilling

Renata Siwek
Instruktor Domu Kultury w Woli Batorskiej

Quilling  jest wspaniałym sposobem na 
ozdabianie kartek okolicznościowych, 
zaproszeń, jak również prezentów. 
Ale także do zdobienia pisanek.

Do czego jeszcze można wykorzy-
stać tę technikę plastyczną, dowie-
dzieli się uczestnicy warsztatów 

sztuk użytkowych, które odbyły się 29 lutego 
w Domu Kultury w Woli Batorskiej. 

Technika ta polega na zwijaniu koloro-
wych pasków papieru, a następnie formo-
waniu różnych kształtów i naklejaniu na 
podkład w celu stworzenia dekoracyjnej 
kompozycji. Sama technika jest bardzo pro-
sta, nie mniej jednak wymaga pewnej wpra-
wy i zręczności.  

Prowadząca nasze warsztaty Natalia No-
wacka zaproponowała wykorzystanie qu-
illingu do zrobienia ozdób wielkanocnych. 
Zamiast naklejać zwinięte elementy na kar-
ton wykorzystano jajka styropianowe i w ten 

sposób uzyskano pisanki. Efekt był zaska- 
kujący. Powstały wyjątkowe pisanki, które  
swoją oryginalnością przyciągają wzrok z da- 
leka budząc zaciekawienie, a potem zdziwie-
nie, że „to zwykły papier”  

Podziękowanie  
pszczelarzy

Pozycja polskich pszczelarzy w stosunku 
do zamożniejszych państw UE jest znacz-
nie gorsza. Niepołomiccy pszczelarze 
w tym porównaniu wypadają trochę le-
piej, ku zazdrości kolegów z innych gmin, 
dzięki pomocy ze strony władz naszej 
gminy. 

Wsparcie gminy zapoczątkował bur-
mistrz Stanisław Kracik, a kontynuuje 
je burmistrz Roman Ptak. Pomoc ta po-
zwala na dofinansowanie zakupu leków 
lub paszy dla pszczół, jest także formą 
psychologicznego wsparcia: „pamiętamy 
o was”. 

Za różne formy pomocy, w imieniu 
wszystkich pszczelarzy, serdeczne po-
dziękowania.

Z upoważnienia zarządu

Jerzy Mirocha

Od kiedy odbiór cyfrowy
W listopadzie 2012 roku rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji 
analogowej. Wkrótce naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. 
20 maja 2013 roku wyłączony zostanie nadajnik Kraków/Chorągwica, który emituje 
sygnał także w gminie Niepołomice. 

Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą 
możliwość odbierania telewizji naziemnej. 

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest: 
- nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4),
- zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. set-top-box)  

podłączony do telewizora, 
- tak jak dotychczas antena naziemna.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują 
się pomiędzy 50-200 zł. Przy zakupie dekodera lub telewizora trzeba upewnić się czy to 
odpowiednie urządzenie. Najlepiej skorzystać z zaufanych punktów sprzedaży. 

Zgodnie z prawem sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania przed zakupem, czy 
sprzęt spełnia wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. 
Coraz częściej zdarzają się przypadki oferowania do sprzedaży sprzętu, który nie spełnia 
wymagań i tym samym uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej.

Więcej informacji można uzyskać korzystając z bezpłatnej infolinii: 800 007 788 a także 
na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

(Komunikat KRRiT)
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FAKTy

Sprawozdanie OSP Niepołomice

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

3 marca odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze w jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 
Podczas spotkania przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Zarządu 
za rok 2012 oraz przedstawiono plany 
na kolejne lata.

Prezes OSP Niepołomice Stanisław Dą-
broś rozpoczął zebranie i przywitał 
zaproszonych gości. Po uroczystym 

wręczeniu odznaczeń, nastąpiła  główna cześć, 
sprawozdanie z działalności OSP, które przed-
stawił prezes  Stanisław Dąbroś. W ponad 
półgodzinnej prezentacji przedstawił szereg 
działań, jakie podjęła jednostka w 2012 roku. 

OSP w Niepołomicach aktualnie zrzesza 
132 członków, w tym trzydziestu sześciu człon-
ków orkiestry dętej. Posiada również drużynę 
młodzieżową, w której szkoli się siedemnastu 
młodych strażaków. Strażacy wyjeżdżali do 

działań aż 271 razy. Uczestniczyli także w uro-
czystościach kościelnych i państwowych. 

Duży nacisk nałożono na szkolenia oraz 
pogadanki dla młodzieży z terenu powiatu 
wielickiego. Niepołomicką jednostkę w 2012 
roku odwiedziło ponad 400 dzieci ze szkół 
oraz przedszkoli. Przedstawiono również 
wszystkie ćwiczenia, pokazy oraz szkolenia 
w jakich uczestniczyła straż, wzbogacono 
się o sześciu nowych ratowników. Dziewię-
ciu strażaków ukończyło kurs z ratownictwa 
technicznego, a kolejnych siedmiu jest na eta-
pie rozpoczęcia kursu dowódców OSP. 

Autor tekstu przedstawił prace jakie wy-
konali strażacy oraz nowy sprzęt jakim dys-
ponują. Ważnym elementem było rozpoczęcie 
budowy centrum szkoleniowego. Następnie 
druh Jerzy Makula przedstawił sprawozdanie 

finansowe, a druh Antoni Klag sprawozdanie 
komisji rewizyjnej.  Sprawozdanie z działalno-
ści młodzieżowej drużyny pożarniczej przed-
stawili jego opiekunowie, druh Dziadkowiec 
Grzegorz oraz druh Klima Dariusz.

Ważnym punktem zebrania było głoso-
wanie nad udzieleniem absolutorium zarzą-
dowi OSP za rok 2012. Przyjęto je jednogło-
śnie. Przedstawiono także plan działalności 
na rok 2013. Jednym z jego ważniejszym 
punktów jest dokończenie budowy centrum 
szkoleniowego, odbycie kolejnych szkoleń 
dla strażaków, pozyskanie pompy wyso-
kiej wydajności oraz kontynuowanie starań  
o pozyskanie ciężkiego wozu gaśniczego  
(w zamian za bardzo już wysłużonego „Hy-
dromila”), który byłby w stanie w pełni zabez-
pieczyć niepołomicką strefę przemysłową   

Odznaczeni
•	 „Złoty	Medal	Za	Zasługi	dla	Pożarnictwa”:	druh	Gabriel	Satała	(po	raz	drugi).	
•	 „Wzorowy	Strażak”:	Adrian	Balachowski,	Krzysztof	Balachowski,	Szymon	Maj,	Rafał	Dubiel,	Bartłomiej	Wnorowski,	Mateusz	Wnęk,	

Jakub Batko. 
•	 Srebrna	odznaka	Młodzieżowej	Drużyny	Pożarniczej:	Weronika	Zawiła,	Daria	Kruczyńska,	Adam	Kruczyński.
Odznaczenia dla strażaków „Za Wysługę Lat w działalności OSP”:
•	 55-lecie:	druh	Józef	Ślusarczyk.
•	 45-lecie:	Julian	Karasiński,	Leopold	Janeczko,	Józef	Kapera,	Stefan	Szewczyk,	Antoni	Siwek.	
•	 40-lecie:	Julian	Haniszewski,	Antoni	Jach,	Kazimierz	Ślusarczyk.	
•	 35-lecie:	Leszek	Sater,	Bogusław	Kącki,	Marian	Biernat,	Gabriel	Satała,	Józef	Mazgaj,	Józef	Wyczesany,	Krzysztof	Habas,	Stanisław	Bułat,	

Eugeniusz Dąbroś,  Maria Ślusarczyk, Stanisław Dabroś. 
•	 30-lecie:	Kazimierz	Klima,	Tadeusz	Mleko,	Marek	Trzos,	Andrzej	Donatowicz,	Andrzej	Mazur.	
•	 25-lecie:	Zdzisław	Habas,	Tadeusz	Jasonek,	Dariusz	Klima,	Marek	Marcinczyk	
•	 20-lecie:	Stanisław	Biernat,	Antoni	Klag,	Mirosław	Bielecki,	Krzysztof	Zielonka,	Rafał	Turchan,	Krzysztof	Haniszewski,	Janusz	Wójcik	
•	 15-lecie:	Mateusz	Turchan,	Paweł	Dąbroś,	Łukasz	Więcław,	Przemysław	Więcław,	Paweł	Sacha,	Rafał	Kraiński,	Zbigniew	Guzik
•	 10-lecie:	 Jakub	Paluch,	Mateusz	Wnęk,	 Joanna	Zielonka,	Paweł	Zając,	Marian	Wąs,	Krzysztof	Kociołek,	Radosław	Dybczak,	Sebastian	

Trzos, Maciej Turchan, Grzegorz Wnęk, Mirosław Bober, Mateusz Drabik 
•	 5-lecie:	Krzysztof	Balachowski,	Jakub	Batko,	Marcin	Zawiła,	Rafał	Dubiel,	Bartłomiej	Wnorowski	

Statuetki za „Wzorową postawę podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 2012 roku”: Stanisław Dąbroś, Paweł Dą-
broś, Jakub Batko, Grzegorz Dziadkowiec, Mateusz Drabik, Grzegorz Wnęk, Dariusz Klima, Przemysław Więcław, Krzysztof Balachow-
ski, Mirosław Bober, Krzysztof Zielonka, Mateusz Wnęk, Krzysztof Haniszewski, Szymon Maj, Mateusz Turchan, Sebastian Trzos, Ad-
rian Balachowski, Radosław Dybczak, Paweł Zając, Bartłomiej Wnorowski, Rafał Turchan, Maciej Turchan, Józef Mazgaj, Feliks Spich, 
Roman Więcław, Alicja Kukułka, Katarzyna Więcław, Marek Marcinczyk

„Wzorowa postawa w działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”: Rafał Dubiel, Daniel Siwek, Mateusz Klima, Weronika  
Zawiła i Rafał Płatek.
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Pomyśl o swoich podatkach

Szymon Urban

Każdy mieszkaniec Gminy Niepołomice 
może sprawić, że część odprowadzonego  
przez niego podatku wróci do miejsca,  
w którym mieszka. Ze wspólnego 
budżetu remontujemy drogi, budujemy 
chodniki, utrzymujemy szkoły  
i przedszkola. 

Wystarczy, że wskażesz w zeznaniu 
podatkowym Gminę Niepołomi-
ce jako miejsce, w którym miesz-

kasz, a pomożesz realizować nasze wspólne 
cele!
•	 Dlaczego	to	takie	ważne?
Pieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w 40% wracają do budżetu gmi-
ny. Dzięki temu możemy lepiej i szybciej re-
alizować inwestycje infrastrukturalne, więcej 

środków przeznaczać na edukację, kulturę czy 
organizacje pozarządowe.
•	 To	bardzo	proste
Przykładowo, jeśli zapłacisz 500 zł podatku 
dochodowego, do gminnego budżetu wróci 
około 200 zł. Te pieniądze posłużą polepsze-
niu Twojego codziennego życia.
•	 Jak	to	zrobić?
W trakcie rozliczania się z podatku dochodo-
wego, wypełniając formularz PIT wpisz:
w części A - Urząd Skarbowy, Wieliczka. ul. 
Zamkowa 2
w części B - adres zamieszkania na terenie 
Gminy Niepołomice.
Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Cię 
Twój pracodawca (płatnik), poinformuj go, 
że Twoim miejscem zamieszkania na dzień  
31 grudnia roku podatkowego (2012r.) jest 
Gmina Niepołomice. Nie ma znaczenia miej-

sce Twojego zameldowania - w formularzu 
PIT wskazujesz swoje miejsce zamieszkania 
na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Zeznanie podatkowe PIT należy złożyć 
w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce nie póź-
niej niż do 30 kwietnia.
Formularzy nie musisz składać osobiście, 
wystarczy, że wyślesz je drogą elektroniczną 
(można to zrobić korzystając ze strony www. 
e-deklaracje.gov.pl) lub listem poleconym na 
adres: Urząd Skarbowy w Wieliczce, ul. Zam-
kowa 2, 32-020 Wieliczka.
Środki z tzw. PIT-ów stanowią około 11% do-
chodów budżetu Gminy Niepołomice. Z Two-
jego podatku możemy sfinansować m.in.: 
rozwój sieci kanalizacyjnej, budowę i remonty 
dróg gminnych, chodników czy oświetlenia, 
a także poprawić stan infrastruktury społecz-
nej czy placówek oświatowych  

Środki z tzw. PIT-ów stanowią około 11% dochodów budżetu Gminy Niepołomice.  
Z Twojego podatku możemy sfinansować m.in.: rozwój sieci kanalizacyjnej, budowę  
i remonty dróg gminnych, chodników czy oświetlenia, a także poprawić stan infra-
struktury społecznej czy placówek oświatowych.

Pomagaj: 1% podatku dla OPP

Marek Bartoszek

Zachęcamy do przekazania 1% po-
datku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na terenie 
naszej gminy. 

Aby przekazać część swojego podatku 
należy wypełnić odpowiednią rubry-
kę w rocznym zeznaniu podatkowym 

(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub 
PIT-28). W zeznaniu podajemy nazwę orga-
nizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego.
Warto wesprzeć organizacje pożytku pu-
blicznego działające na terenie Miasta 

i Gminy Niepołomice. Oto one:

Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum 
im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
•	 Wola	Batorska	734,	32-007	Zabierzów	Bo-

cheński
•	 tel.	12	281	51	88
•	 www.gimnazjum.sueryder.pl	
•	 e-mail:	gimnazjum@sueryder.pl	
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego
•	 Stowarzyszenie	 jest	 organem	 prowadzą-

cym Społeczne Gimnazjum im. Lady Sue 
Ryder w Woli Batorskiej, zapewnia wszech-
stronną pomoc gimnazjum

•	 KRS	0000039805
•	 Konto:	65	8619	0006	0060	0622	4031	0004

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga
•	 ul.	Piękna	2,	32-005	Niepołomice
•	 tel.	606	194	463	–	przewodniczący
•	 e-mail:	grandys@wp.pl
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego
•	 rok	założenia:	1994
•	 Należy	 do	 Związku	 Centralnego	 Dzieła	

Kolpinga w Polsce. Zajmuje się działal-
nością charytatywną, pomaga ubogim, 
ułatwia znalezienie pracy. Udziela wspar-
cia osobom niepełnosprawnym. Współ-
pracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, organizując dożywia-
nie uczniów oraz osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy 
Niepołomice.

•	 KRS	0000084670
•	 Konto:	33	8619	0006	0060	0600	0866	0001

Koło Przyjaciół Harcerstwa – Stowarzysze-
nie Byłych Instruktorów, Wychowanków 
i Sympatyków Szczepu „Puszcza”
•	 ul.	Partyzantów	15,	32-005	Niepołomice	
•	 www.kph-niepolomice.pl
•	 e-mail:	kph@kph-niepolomice.pl
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego
•	 Wspiera	 organizacyjnie	 i	 finansowo	 dzia-

łalność szczepu „Puszcza”, zrzesza byłych 
instruktorów, wychowanków i harcerzy.

•	 KRS	0000103777
•	 Konto:	74	8619000	600	600	600	1560	0001
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Pitowanie do 30 kwietnia
Urząd Skarbowy w Wieliczce przypomina o obowiązku składania 
zeznań podatkowych za 2012 rok, w nieprzeprzekraczalnym termi-
nie do 30 kwietnia. Prosimy zatem nie czekać ze złożeniem zeznania 
na ostatnią chwilę.

Podkreślić należy, że termin płatności podatku to zawsze 30 kwiet-
nia, niezależnie od daty złożenia zeznania podatkowego z wykazaną 
kwotą do zapłaty.

Informujemy, że wpłat podatku bez	 poboru	 prowizji, poza kasą 
w budynku urzędu, można dokonać również w placówkach Mało-
polskiego Banku Spóldzielczego w Wieliczce na terenie miasta Wie-
liczki. 

W pozostałych placówkach od wpłat dokonywanych na poczet po-
datków i innych należności budżetowych, bank pobiera stałą opłatę 
zgodnie z tabelą prowizji i opłat.

Niezłożenie zeznania PIT w terminie stanowi wykroczenie skarbo-
we i może wiązać się  z nałożeniem na podatnika mandatu karnego 
w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę w danym roku tj. od 160 zł do 3200 zł.

Jednoczenie zachęcamy podatników do składania deklaracji i ze-
znań podatkowych drogą internetową. E-deklaracje można składać 
poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl  i www.szybkipit.pl.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
•		 oszczędność	czasu,
•		 niższe	koszty	złożenia	deklaracji	podatkowej,
•		 łatwość	wypełnienia,
•		 bezpieczeństwo	przesyłanych	danych,

•		 gwarancja	poprawności	składanej	deklaracji,
•		 szybszy	zwrot	nadpłaty,
•		 ochrona	środowiska,
•		 otrzymanie	potwierdzenia	złożenia	deklaracji	bez	wychodzenia	

z domu.

Podobnie jak w latach poprzednich portal www.szybkipit.pl  stano-
wi kompedium wiedzy na temat składania i rozliczania podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Są na niej kalkulatory, formularze 
podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie niezbędne informa-
cje, które mają pomóc podatnikom w rozliczaniu. 

Dodatkowo na stronie przygotowana jest aplikacja umożliwiająca 
zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi od ekspertów 
Krajowej Informacji Podatkowej.

Dodatkowym udogodnieniem dla podatników w ostatnim tygodniu 
składania zeznań PIT są wydłużone godziny pracy. W dniach 29 i 30 
kwietnia 2013 r. Urząd wydłuża swój czas pracy do godziny 18:00.

W kwietniu 2013, na podstawie porozumień z władzami samorzą-
dowymi, zostaną uruchomione okresowe punkty przyjmowania ze-
znań podatkowych, w siedzibach Urzędów Gmin: Gdów, Biskupice, 
Kłaj, oraz na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Harmonogram  przyjmowania zeznań podatkowych:
•		 Urząd	Gminy	Biskupice,	03.04.2013, godz. 9:00-15:00
•		 Urząd	Gminy	Gdów,	10.04.2013, godz.  10:00-16:00
•		 Urząd	Gminy	Kłaj,	17.04.2013, godz. 10:00-16:00
•		 Zamek Królewski w Niepołomicach, 24.04.2013,  

godz. 10:00-16:00

Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej	i	Gimnazjum	Niepublicznego	
w Staniątkach 
•	 Staniątki	5,	32-005	Niepołomice
•	 tel.	12	281	95	00
•	 www.gimnazjumstaniatki.niepolomice.pl
•	 e-mail:	sekretariatwojciech@neostrada.pl
•	 rok	rejestracji:	1992
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego
•	 Stowarzyszenie	udziela	wszechstronnej	po-

mocy Szkole Podstawowej w Staniątkach, 
jest organem prowadzącym Niepubliczne 
Gimnazjum w Staniątkach, dba o doposa-
żenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

•	 KRS	0000114009
•	 Konto:	16	8619	0006	0060	0600	2958	0006

Stowarzyszenie	Rodzin	 i	Przyjaciół	Dzieci	
Niepełnosprawnych	„Dziecięce	Marzenia”	
•	 ul.	Targowa	5,	32-005	Niepołomice
•	 tel.	12	281	36	90,	609	564	878
•	 www.dzieciece.marzenia.w.interia.pl
•	 e-mail:	dzieciece.marzenia@interia.pl
•	 rok	założenia:	1999
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego	od	

2001 r.
•	 Stowarzyszenie	 prowadzi	 zajęcia	 rehabi-

litacyjne i usprawniające (hipoterapia, re-
habilitacja i masaże). Organizuje i bierze 

udział w szkoleniach i kursach rehabilitacji, 
wychowania i kształcenia dzieci niepełno-
sprawnych. Współpracuje z instytucjami 
zajmującymi się pomocą osobom niepeł-
nosprawnym. Organizuje spotkania, wy-
cieczki, obozy letnie i zimowe, konkursy, 
gry i zabawy. Podejmuje inicjatywy mające 
na celu integrację osób niepełnosprawnych 
ze zdrowymi.

•	 KRS	0000150740
•	 Konto:	10	8619	0006	0060	0600	1300	0001

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimie-
rzowskie
•	 ul.	3	Maja	23,	32-005	Niepołomice
•	 tel.	602	759	681,	fax:	12	281	10	85
•	 www.sp-niepolomice.pl	
•	 rok	założenia:	2005
•	 status	organizacji	pożytku	publicznego
•	 Stowarzyszenie	organizuje	 i	dofinansowu-

je zajęcia dla uczniów zdolnych, pomaga 
dzieciom niepełnosprawnym oraz będą-
cym w trudnej sytuacji, organizuje czas 
wolny dzieciom w czasie ferii i wakacji, 
udziela wszechstronnej pomocy Szkole 
Podstawowej w Niepołomicach.

•	 KRS	0000207442
•	 Konto:	11	1160	2202	0000	0000	4922	5875

Fundacja	na	rzecz	Chorych	na	SM	im.	Bł.	
Anieli Salawy
•	 ul.	Dunajewskiego	5,	31-133	Kraków
•	 tel.	12	422	28	11
•	 www.fundacja-sm.org
•	 e-mail:	biuro@fundacja-sm.org	
•	 Ma	 siedzibę	w	Krakowie,	 a	 jednym	 z	 za-

łożycieli jest Gmina Niepołomice. Głów-
nym zadaniem fundacji jest pomoc oso-
bom chorym na stwardnienie rozsiane. 
1% podatku jest zbierane na dokończenie 
budowy nowoczesnego centrum rehabili-
tacyjno-opiekuńczego dla chorych na SM 
„Ostoja” w Woli Batorskiej 

•	 KRS	0000055578
•	 Konto:	43	1020	2892	0000	5102	0186	7076

Opactwo Benedyktyńskie w Staniątkach
•	 Oprócz	 wyżej	 wymienionych	 organizacji,	

można również wesprzeć Opactwo Bene-
dyktyńskie w Staniątkach. 

•	 Aby	 przekazać	 1%	 podatku	 na	 najstar-
szy klasztor Benedyktynek w Staniątkach, 
wypełniając deklarację podatkową, należy 
wpisać nazwę OPP: Fundacja Ratowania 
Zabytków i Pomników Przyrody, oraz nu-
mer KRS 0000195764. 

•	 W	pozycji	 „cel	 szczegółowy	1%:	 Staniątki	
lub 006   

MÓJ POrTFEL
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Złota szkoła mistrzów

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

Technikum Informatyczne w Niepołomi-
cach, po raz drugi z rzędu, znalazło się 
w ścisłej czołówce krajowej. 

W rankingu Perspektyw oraz Rzecz-
pospolitej szkoła zajęła 50. miejsce 
w Polsce (w podrankingu matu- 

ralnym 40 miejsce) oraz piątą lokatę w Mało-
polsce, w kategorii techników. 

Wysokie notowania (przypomnijmy, że po 
raz drugi z rzędu) uprawniają technikum do 
posługiwania się przez najbliższy rok zaszczyt-
nym tytułem „Złotej Szkoły”, nadawanym 
przez miesięcznik Perspektywy 50 najlepszym 
szkołom w Polsce.

Uczniowie uczęszczający do technikum, 
obok standardowego programu szkoły śred-
niej, który przygotowuje ich do egzaminu 
maturalnego, realizują szereg przedmiotów 
kierunkowych. Programowanie strukturalne 
i obiektowe, systemy operacyjne i sieci kompu-
terowe, multimedia i grafika komputerowa to 
tylko niektóre z zajęć prowadzonych w techni-
kum informatycznym.

Laur „Złotej Szkoły” to nie jedyny splendor 
jaki spadł na szkołę po opublikowaniu rankingu. 

Dodatkowo technikum znalazło swoje miejsce 
w kategorii „Szkoły mistrzów”. Kategoria ta 
obejmuje 10 najlepszych w Polsce techników in-
formatycznych, których absolwenci osiągnęli naj-
wyższy średni wynik z egzaminu zawodowego. 

Egzamin ten składa się z dwóch części 
(praktycznej oraz pisemnej, sprawdzającej 
wiedzę teoretyczną). Centralna Komisja Egza-
minacyjna stawia przed abiturientami bardzo 
wysoko zawieszoną poprzeczkę: aby go zdać, 
uczeń musi osiągnąć wynik co najmniej 75 
proc. podczas etapu praktycznego oraz 50 proc. 
w części teoretycznej.

W kontekście sukcesów naszych informa-
tyków, należy wspomnieć o doskonałym za-
pleczu technicznym, jakim dysponuje szkoła. 
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, jako 
organ prowadzący, od wielu lat bardzo aktyw-
nie wspiera rozwój i modernizację szkolnic-
twa średniego. Bez kompletnie wyposażonych 
pracowni, specjalistycznego oprogramowania 
oraz ciągłej dbałości o warunki i jakość pracy 
tak duży sukces nie byłby możliwy. 
Szczegóły rankingu: www.perspektywy.pl   

KrÓTKO

Bisztyga w finale
Wacław Sternal
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach

Agata Bisztyga, ubiegłoroczna laureat-
ka Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP 
w kategorii szkół gimnazjalnych (Gim-
nazjum im. Króla W. Jagiełły w Niepoło-
micach), odniosła kolejny sukces. Jako 
uczennica klasy 1A LO w Zespole Szkół 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Nie-
połomicach, zdobyła II miejsce w etapie 
okręgowym Olimpiady Wiedzy o Inte-
gracji Europejskiej. Jako jedna z trzech 
osób, będzie reprezentować wojewódz-
two małopolskie w finale ogólnopol-
skim, który odbędzie się w 26 kwietnia 
w Lublinie. 
Do ścisłego finału olimpiady, Komi-
tet Główny zakwalifikował tylko 37 
uczniów z całej Polski z 13 województw 
(reprezentanci 3 województw nie osią-
gnęli minimalnego progu punktowego). 
Agata, dzięki sukcesom odniesionym 
w minionym roku, uzyskała wsparcie 
Małopolskiego programu stypendial-
nego dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych. 

Junior Media 
Marta Błachowicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
Szkoła Podstawowa w Podłężu

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pod-
łężu, wraz z opiekunem Elżbietą Ol-
szewską, nauczycielką języka angielskie-
go, już od dwóch lat opracowują kolejne 
wydania gazetki szkolnej „Prymus” na 
platformie internetowej „Junior Media”. 
W ramach tego programu zostali zapro-
szeni do udziału w warsztatach dzienni-
karskich organizowanych przez Gazetę 
Krakowską. 
Pierwsze warsztaty odbyły się w kwiet-
niu 2011 roku  w Cinema City w Kra-
kowie. Wzięli w nich udział uczniowie 
uczęszczający na zajęcia kółka dzienni-
karskiego: Marcin Lebiest, Aleksandra 
Staśko, Agnieszka Chytroś, Małgorzata 
Hytroś oraz Dawid Bukowski. Kolejne 
warsztaty miały miejsce w ubiegłym 
roku szkolnym, w siedzibie Gazety Kra-
kowskiej. Uczniowie: Julia Goryczko, 
Emilia Bednarczyk oraz Jan Dudek, ak-
tywnie reprezentowali wówczas naszą 
szkołę. 

I miejsce: Szymon Maj

Zuzanna Polańska
komendant 6-2 Hufca Pracy

W Szkole Zawodowej im. Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego odbył się pierwszy 
etap konkursu „Sprawny w Zawodzie 

– Bezpieczny w Pracy – Kucharz Małej 
Gastronomii”. 

Konkurs organizowany był wspólnie 
z 6-2 Hufcem Pracy w Niepołomicach. 
W konkursowe szranki stanęło sześciu  

najlepszych kucharzy, którzy po eliminacjach 
teoretycznych musieli sprostać bardzo trudne-
mu zadaniu, jakim było przygotowanie potra-
wy z gęsiny, ufundowanej przez firmę Cedrob, 
Oddział Zakłady Drobiarskie Niepołomice. 

Uczestnicy pracowali w trzech dwuoso-
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Zarówno pierwsze jak i następne warsz-
taty, wywarły na naszych uczniach nie-
zapomniane wrażenia. Dzieci zdobyły 
wiele pożytecznych informacji dotyczą-
cych pracy dziennikarza i umiejętnego 
redagowania gazety. 
Na pierwszych warsztatach uczestnicy 
(a było ich około 300) mogli przepro-
wadzić wywiad z Adamem Małyszem, 
za którego przebrał się jeden z dzien-
nikarzy. Podczas kolejnych warszta-
tów niesamowite wrażenie na uczest-
nikach wywarł spacer po redakcji. 
Przy kolejnych biurkach dziennikarze 
różnych działów Gazety Krakowskiej 
opowiadali dzieciom i ich opiekunom 
o swojej pracy. 
Warsztaty dziennikarskie „Junior Me-
dia” odbywają się w różnych miastach 
Polski i zawsze cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. W bieżącym roku 
szkolnym również planujemy wziąć 
w nich udział.

                                                                                                                    

Za pan brat 
Mariola Kusak  
Anna Omilianowska
Nauczyciele Szkoły Podstawowej  
w Niepołomicach

13 marca, w ramach innowacji mate-
matycznej „Z matematyką za pan brat”, 
uczniowie klasy III B i III D udali się na 
Wydział Mechaniczny Politechniki Kra-
kowskiej. 
Na miejscu przywitał nas dr Walde-
mar Łatas, bez którego nie udałoby się 
zorganizować tej wyprawy, oraz mgr 
inż. Ryszard Trela, który oprowadzał 
nas po laboratoriach. Zaczęliśmy od 
ogólnych informacji na temat roboty-
ki i pisania programów, później prze-
szliśmy do szczegółów.  Każdy uczeń 
mógł własnoręcznie sterować robota-
mi firmy Astor oraz narysować własny 
rysunek sterując potężnym, o wiele 
większym od siebie, robotem. Podzi-
wialiśmy także precyzyjną pracę ma-
szyny grawerskiej, która na naszych 
oczach grawerowała tygryska na kost-
ce sprasowanego papieru. 
Wycieczka miała na celu rozbudzenie 
zainteresowania nauką matematyki 
wśród dziesięciolatków. Zarówno nas, 
jak i wykładowców zaskoczyła olbrzy-
mia ciekawość uczestników i nieskrę-
powane stosy pytań, na które musiał 
odpowiadać nasz gospodarz.

bowych zespołach: Szymon Maj i Kamil Ję-
drzejczyk przygotowali piersi gęsi w cieście 
naleśnikowym oraz deser z jabłek. Jakub Socha 
i Mateusz Sułkowski, gęś nadziewaną jabłkami, 
udka faszerowane gruszką, warzywa w besza-
melu. Dawid Wątorek i Łukasz Nowak  przygo-
towali gęś w różnych smakach. 

Efekt pracy podziwiali i próbowali zapro-
szeni goście m.in. burmistrz Roman Ptak, 
przewodniczący Rady Miejskiej Marek Cia-
stoń, dyrektor Wydziału Edukacji Danuta Wie-
czorek, dyrektor PUP z Wieliczki Tadeusz My-
siński, dyrektor Cedrob Anna Goździkowska, 
kierownik Referatu Promocji UMiG Niepoło-
mice Szymon Urban, dyrektor ZSZ im. Kra-
kowskiego Bractwa Kurkowego Bożena Kruk. 

Nad wszystkim czuwała komisja, do któ-
rej po raz pierwszy zostali zaproszeni kucharze 
z Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cu-
kierników: Michał Henzel oraz Łukasz Grabow-
ski. Komisję wspomagała Anna Glińska-Gro-
chal, nauczyciel technologii ZSZ z Niepołomic, 
która przygotowała i oceniła test teoretyczny. 

Młodzieży towarzyszyły duże emocje, walczy-
li nie tylko o przejście do drugiego etapu naszego 
konkursu, ale i o wspaniałe nagrody – dwóch 
najlepszych uczestników otrzymało puchar ufun-
dowany przez stowarzyszenie oraz możliwość 
uczestniczenia w dwudniowym czerwcowym 

konkursie „Smak Pienińskiego Pstrąga”.  
Pobyt zostanie opłacony przez Ośrodek 

ODDiZ i stowarzyszenie.  Trzech najlepszych 
kucharzy otrzymało nagrody rzeczowe, przeka-
zane przez firmę Cedrob. Wszyscy uczestnicy 
dostali natomiast nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez dyrektora ZSZ oraz Dom Weselny An-
son. Bardzo dużą niespodzianką była zapowiedź  
bezpłatnych warsztatów kulinarnych, które będą  
przeprowadzone przez Michała Hanzela dla ca-
łej grupy biorącej udział w konkursie. 

Po zmaganiach kulinarnych prace naszych  
uczestników zostały poddane ocenie: wzięto 
pod uwagę zastosowanie przepisów bhp, przy-
gotowanie i utrzymanie porządku na stanowi-
sku pracy, wykorzystanie wszystkich produk-
tów, ilość i jakość wykonanej pracy, smak oraz 
prezentację. 

Pierwsze miejsce zajął Szymon Maj, drugie 
Kamil Jędrzejczyk, którzy otrzymali również 
wyróżnienie za pracę zespołową. Trzecie miejsce 
zajął Jakub Socha. Wyróżnienie przypadło Łuka-
szowi Nowakowi i Dawidowi Wątorkowi, którzy 
zostali najlepiej ocenieni przez naszych gości. 

W drugim etapie konkursu hufiec będzie  
reprezentować Szymon Maj i Kamil Jędrzejczyk. 
Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zada-
nia przygotowując potrawy z bardzo smacznego, 
ale trudnego w obróbce  mięsa z gęsi  
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Fale, loki, koki
Zuzanna Polańska
6-2 Hufiec Pracy

18 lutego, w Zasadniczej Szkole zawo-
dowej im. Krakowskiego Bractwa Kur-
kowego w Niepołomicach odbył się 
I etap Konkursu „Sprawny w zawodzie – 
bezpieczny w pracy” w zawodzie fryzjer. 
Konkurs organizowany był wspólnie 
przez Szkołę Zawodową i 6-2 Hufiec 
Pracy dla uczniów klasy kończącej. Ry-
walizacja fryzjerska składała się z dwóch 
części: teoretycznej (test wyboru) oraz 
praktycznej, w której 14 przyszłych fry-
zjerów miało za zadanie wykonanie fry-
zury wieczorowej. 
Komisja, w składzie Anna Hańczakow-
ska, Zuzanna Polańska i Aleksandra 
Fraś, miała nie lada problem. Uczest-
niczki prezentowały wysoki, a zarazem 
wyrównany poziom. I miejsce zajęła 
Ewelina Pajdak, II miejsce Agnieszka 
Lebiest, a III Anna Ostrowska. Komisja 
postanowiła również wyróżnić Katarzy-
nę Kruszynę, Klaudię Martyniak, Kami-
lę Wąs oraz Izabelę Wajdę.   

Bliskie spotkanie 
z astronomią
Beata Książek
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Dlaczego jest dzień i noc? Co to jest 
gwiazdozbiór? Ile mamy planet? Na 
te i wiele innych pytań odpowiedzia-
ła Monika Maślaniec, nauczyciel oraz 
instruktor astronomii w Młodzieżo- 
wym Obserwatorium Astronomicz-
nym, wychowankom oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Niepołomicach. 
Zajęcia przebiegały pod hasłem 
„Gwiezdna przygoda w MOA”. Po 
wysłuchaniu prelekcji, dzieci uczest-
niczyły w warsztatach plastycznych, 
podczas których samodzielnie wyko-
nały swoją pierwszą rakietę kosmicz-
ną. Zajęcia były prowadzone bardzo 
ciekawie z wykorzystaniem wielu me-
tod i technik pracy, a dzieci  na pewno  
powrócą tu jeszcze nie raz.

Uzależnieni od internetu

Tomasz Paliński
nauczyciel informatyki, Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach

Internet to medium, które ma na nas 
coraz większy wpływ. Oprócz niekwestio-
nowanych zalet, niesie jednak ze sobą 
wiele zagrożeń.

Dzień Bezpiecznego Internetu, odby-
wający się w Polsce od 2004 roku, to 
doskonała okazja do uświadomienia 

sobie zagrożeń czyhających na nas w sieci. 
Z tej okazji, w naszym gimnazjum, odbył się 
happening.

Osoby, które zgłosiły w nim swój udział, 
dzieliły się swoją wiedzą na temat bezpieczeń-
stwa w internecie na różne sposoby, a były to: 
filmy, scenki na temat uzależnienia, oszustw  
i cyber przemocy, prezentacje multimedialne, 
plakaty oraz ulotki z praktycznymi poradami, 
informujące o niebezpieczeństwach związanych 
z udostępnianiem danych osobowych oraz za-
chęcające do stosowania zasad netykiety. 

Celem happeningu było uświadomienie 
gimnazjalistom, że siedząc bez celu przed kom-
puterem czy tabletem, zatrzymują się w roz-
woju, oraz zachęta do bardziej pożytecznego  
spędzania wolnego czasu.

W ostatnich latach w szkole, coraz częściej 
obserwujemy problemy uczniów wynikające 
z uzależnienia od komputera oraz naduży-
wania telefonów komórkowych i tabletów. 
W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz uży-
wania telefonów komórkowych na lekcjach. 

Mimo to, nauczyciele często muszą przerywać 
tok lekcji, upominać i zabierać aparaty. 

Na przerwach obserwuje się uczniów ba-
wiących się tabletami i smartfonami. Uzależ-
nionych od wirtualnego świata uczniów łatwo 
rozpoznać: są niewyspani, spóźniają się na 
pierwsze lekcje, wyróżniają się dużą absencją, 
wagarują, mają kłopoty z koncentracją. 

Nauczyciele przedmiotów humanistycz-
nych narzekają na ubożejące wśród młodzieży 
słownictwo, nieprzestrzeganie zasad ortografii 
i interpunkcji. Ciężko namówić ich do czytania 
lektur oraz samodzielnego pisania wypraco-
wań, skoro gotowe opracowania i streszczenia 
można znaleźć za pomocą wyszukiwarki inter-
netowej. Także w Internecie, gotowe wypraco-
wanie łatwo przetłumaczyć na język obcy.   

Komputer młodzieży służy głównie do 
zabawy, gier, oglądania portali społecznościo-
wych, a w małym stopniu do poszerzania wie-
dzy. Wśród uczniów spędzających wiele godzin 
przed komputerem, wcale nie widać postępu 
z zakresu wiedzy informatycznej, natomiast 
częściej pogarszające się wyniki w nauce. 

Wychowawcy, przeprowadzając lekcje wy-
chowawcze w ramach Szkolnego Programu 
Profilaktyki byli zdumieni  faktem, iż młodzież 
spędza przed komputerem nawet ponad cztery 
godziny dziennie, dlatego na spotkaniach z ro-
dzicami zwracają uwagę, aby kontrolowali czas, 
jaki poświęcają na tego typu czynności. By było 
to formą nagrody, po wypełnieniu obowiązków 
szkolnych i domowych  

Uzależnionych od wirtualnego świata 
uczniów łatwo rozpoznać: są niewyspani, 
spóźniają się na pierwsze lekcje, wyróżnia-
ją się dużą absencją, wagarują, mają kłopo-
ty z koncentracją.

Noc Muzeów 2013
Tegoroczną Noc Muzeów w Niepołomicach może współtworzyć każdy z nas. 
Muzeum Niepołomickie zaprasza wszystkich kolekcjonerów do podzielenia się swoimi kolek-
cjami w czasie tegorocznej Nocy Muzeum 17 maja. 
Jej hasło przewodnie to „KO-LEKCJA	podziel	się	swoja	pasją”. Jeśli więc zbieracie Państwo 
dzieła sztuki, zwykle przedmioty poważne lub śmieszne i chcecie pokazać swoje zbiory zachę-
camy do kontaktu.
Wystarczy przysłać do 20 kwietnia krótki opis i zdjęcie swoich zbiorów na adres: zamek@mu-
zem.niepolomice.pl lub zadzwonić pod numer 12 281 30 11. Muzeum pomoże również opisać, 
wyczyścić i zakonserwować eksponaty. 
Najciekawsze kolekcje zostaną zaprezentowane na wystawie. 
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102 recytatorów

Renata Siwek
Instruktor Domu Kultury w Woli Batorskiej

7 i 8 marca młodzi recytatorzy z naszej 
gminy rywalizowali podczas eliminacji 
58. Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. 

Wszystkie szkoły podstawowe, gim- 
nazjalne i ponad gimnazjalne 
zgłosiły swoich przedstawicie-

li. W Domu Kultury w Woli Batorskiej 102 

młodych recytatorów prezentowało starannie 
przygotowane utwory.

Zgodnie z regulaminem, konkurs został 
przeprowadzony w formie czterech odręb-
nych turniejów: turnieju recytatorskiego w 3 
grupach wiekowych, turnieju teatrów jedne-
go aktora, turnieju „Wywiedzione ze słowa” 
oraz turnieju poezji śpiewanej. 

Eliminacje wstępne do poszczególnych 
turniejów konkursu zostały przeprowadzo-
ne przez szkoły, które wyłoniły i wytypowały 
uczestników eliminacji gminnych. 

Jury w składzie: Małgorzata Krzysica-
-Kaczmarczyk oraz Jarosław Szwec, postano-
wiło zakwalifikować do etapu powiatowego 
następujące osoby:  

•	 Turniej	recytatorski:
Małgorzata Duś, SP w  Niepołomicach

Grzegorz Druzgała, SP w Staniątkach
Aleksandra Tymczyszyn, SP w Niepoło-
micach
Weronika Sołkowska, SP w Woli Batorskiej
Karolina Gruca, Gimnazjum w Woli 
Batorskiej
Joanna Janus, Gimnazjum w Niepołomicach

•	 Turniej	„Poezja	Śpiewana”
Anna Cieśla, SP w Niepołomicach

•	 Turniej	„Teatr	Jednego	Aktora”
Adrianna Komorowska, Gimnazjum Nie-
publiczne w Podłężu

W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury 
nie wytypowało reprezentanta do etapu po-
wiatowego.

Pełne wyniki na www.niepolomice.eu   

Poezja górą

Izabela Korbut
polonistka, Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim

W Szkole Podstawowej im. Stefana  
Żeromskiego odbył się Szkolny Konkurs  
Recytatorski dla utalentowanych mło-
dych ludzi z kl. I-VI. Rywalizowało 
ze sobą 29 recytatorów.

Koordynatorką konkursu była autor-
ka tekstu, a w składzie jury zasiadali: 
Alicja Hausman-Krzysztofek, Anna 

Brzegowy oraz Daniela Wójcicka Pienschke.
Tym razem, wśród pisarzy, górowali: Wi-

sława Szymborska, Ludwik Jerzy Kern, Julian 
Tuwim. O zwycięstwie przesądziła niewielka 
różnica punktów, co bardzo cieszy nauczycie-
li, gdyż  z roku na rok wzrasta zainteresowa-
nie polską poezją wśród uczniów. 
Oto recytatorzy, którzy podbili serca jurorów:
•	 Kl.	I-III	
I: Anna Waśniowska, kl. I a
II: Jakub Waśniowski, kl. I a / Marcin Osta-
chowicz, kl. II
III: Natalia Wilkosz, kl. III

Wyróżnienia: Agnieszka Widomska-Smuła, 
kl. I b / Natalia Kmiecik, kl. II / Alicja Nowak, 
kl. I b / Weronika Skowrońska, kl. I a.
•	 KL.	IV-VI	
I: Paulina Marcinek oraz Rafał Sendor, kl. VI
II: Franciszek Baran, kl. IV / Krystian Gruca, 
kl. V a 
III: Urszula Solarz, kl. VI / Natalia Lasek, kl. 
Vb / Angelika Landowsk,  kl. V a  
Wyróżnienia: Zuzanna Wilkosz, kl. IV / Ka-
rolina Waśniowska i Wiktoria Wesołowska, 
kl. VI

Po czterech uczniów z każdej kategorii 
wiekowej będzie reprezentować  szkołę w eta-
pie gminnym 58. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego  

Leśna skawica zaprasza

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach zaprasza do swojego zamiejscowego ośrodka wypoczynkowego w Leśnej Skawi-
cy na powitanie wiosny.

Od 1 do 30 kwietnia pobyt (3 doby, 2 noce) w ośrodku dla dwóch osób kosztuje 90,00 zł.

Informacje i rezerwacje pod numerami telefonów:  33 877-53-07, 696-372-669, 696-549-032

Serdecznie zapraszamy. 
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Marta Marzec
nauczyciel języka angielskiego, 
Gimnazjum w Niepołomicach  

Gimnazjaliści prezentowali swoje 
ulubione sceny z powieści 
J. R. R. Tolkiena „Władca Pierścieni” 
oraz „Hobbit”, zaskakując niejedno- 
krotnie swoją interpretacją oraz 
inscenizacją.

II Powiatowy Konkurs Pięknego Czy-
tania w języku angielskim, pod pa-
tronatem burmistrza Niepołomic, 

przyciągnął znacznie większą liczbę uczest-
ników. Z pewnością przyczyniła się do tego 
premiera kinowa filmu „Hobbit”, jak również 
obchodzona w bieżącym roku 40. rocznica 
śmierci autora powieści – J. R. R. Tolkiena. 

Na scenie wystąpiło trzydziestu pięciu 
uczestników z gimnazjów w Niepołomicach, 

Woli Batorskiej oraz Niegowici. Jury miało nie 
lada orzech do zgryzienia. W jego skład wcho-
dzili  nauczyciele – opiekunowie uczniów, któ-
rzy oceniali swoich podopiecznych pod wzglę-
dem interpretacji tekstu i techniki czytania.

Po burzliwych obradach wyłoniono  zwy-
cięzców i przyznano nagrody: 
I: Klaudia Paluch (gimnazjum w Woli Ba-

torskiej) oraz trio w składzie Aleksandra 
Sicińska, Natalia Dąbek, Aleksandra Grab 
(gimnazjum w Niepołomicach)

II: Radosław Dereń oraz Piotr Wolnicki (gim-
nazjum w Woli Batorskiej) 

III: Anna Gurgul (gimnazjum w Niepoło-
micach)

Wyróżnienia: Gajda Tomasz (gimnazjum 
w Niegowici) oraz duet z gimnazjum w Nie-
połomicach: Weronika Kopeć i Aleksandra 
Budkiewicz.

Przyznano również nagrodę specjalną za 
najciekawszą interpretację tekstu. Otrzymali 

EDUKACJA

Podnosić poziom

Małgorzata Wymazała
Usługi Lingwistyczne YORK

I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach 
Zjednoczonych i Konkurs Mały Mistrz 
Języka Angielskiego – to wydarzenie 
organizowane przez Dom Kultury 
w Woli Batorskiej oraz Usługi 
Lingwistyczne YORK.

17 kwietnia zostanie zapoczątkowa-
na serja Gminnych Konkursów 
Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. 

Konkurs ten rozgrywał się będzie w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy IV-VI Szkoła 
Podstawowa i klasy I-III Gimnazjum. 

Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom 
kultury i historii USA, a co za tym idzie, ła-
twiejszy start w przyszłych konkursach kura-
toryjnych z języka angielskiego, dzięki któ-

rym finaliści są zwalniani m.in. z egzaminu 
gimnazjalnego, bo przecież sukces rodzi mo-
tywację do dalszych działań i osiągania w ży-
ciu zamierzonych celów. 

Co więcej, konkurs ten ma za zadanie 
podnosić wiedzę i umiejętności uczniów. 
Podana literatura stanowi wsparcie dla na-
uczycieli, którzy chcą solidnie przygotować 
swoich podopiecznych. W konkursie przewi-
dziano cenne nagrody, a każdy uczeń otrzy-
ma dyplom uczestnictwa. 

Kolejnym konkursem, który odbędzie 
się 8 maja w Domu Kultury w Woli Bator-
skiej, jest Mały Mistrz Języka Angielskiego. 
Konkurs ten skierowany jest do dzieci klas 
III Szkoły Podstawowej, aby mogły zweryfi-
kować swoją wiedzę i umiejętności z języka 
angielskiego. 

Celami tego konkursu będzie powtórze-
nie i utrwalenie wiedzy z zakresu słownictwa 
i gramatyki na wczesnych etapach nauczania. 
Dzieci będą mogły także spróbować swoich 
sił mierząc się z czytaniem ze zrozumieniem, 
wykonywaniem zadań ze słuchu, a także 
tworzeniem krótkiej wypowiedzi pisemnej. 
Na finalistę czeka cenna nagroda, a wszyscy 
uczestnicy zostaną obdarowani pamiątkowy-

mi dyplomami. 
Mając również na celu podnoszenie po-

ziomu języka angielskiego w gminie Niepo-
łomice, Dom Kultury w Woli Batorskiej przy 
współpracy z Usługi Lingwistyczne YORK, 
prowadzi zajęcia, w których uczestniczy bar-
dzo dużo chętnych, zarówno dzieci jak i mło-
dzieży gimnazjalnej, a także ponad gimna-
zjalnej. 

Prowadzony jest także kurs dla dorosłych 
metodą direct, na poziomie A2, który cieszy 
się coraz większą popularnością. Przyspiesza 
bowiem maksymalnie naukę mówienia w ję-
zyku angielskim. 

Warto tutaj dodać, iż już niebawem bę-
dzie możliwe zdawanie w Woli Batorskiej 
prestiżowych egzaminów językowych TO-
EIC (Test of English for International Com-
munication), TFI i WiDaF. Egzamin TOEIC 
to najczęściej zdawany egzamin z języka 
angielskiego w środowisku pracy. Co roku 
przystępuje do niego ponad 5 milionów kan-
dydatów, którzy określają i potwierdzają swój 
poziom wiedzy tym międzynarodowym cer-
tyfikatem. 

Zapraszamy na zajęcia. Zapisy: Dom Kul-
tury w Woli Batorskiej  

Władca pierścieni

rozwiązanie zadania z iii okładki

ją Tymoteusz Kuś, Karol Frytek oraz Patryk 
Ciurla (gimnazjum w Niepołomicach), któ-
rzy rozbawili jury i publiczność do łez!  
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Noc w szkole

Mikołaj Schabowski
nauczyciel historii i plastyki

Szkoła Podstawowa im. 
króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach obchodziła 
Święto Patrona. Tegoroczna 
uroczystość przebiegała pod 
hasłem „Noc w szkole”. 

Korytarze szkoły zostały 
zamienione w niezwykłą 
galerię osiągnięć wy-

bitnych postaci historycznych. 
Uczniowie szkoły w zaskakują-
cych nieraz formach ukazywali 
ich życie, odkrycia czy też nie-
zwykłe czyny. Można było zaj-
rzeć do wnętrza okrętu Krzysz-
tofa Kolumba, uścisnąć dłoń 
Chopinowi, porozmawiać z kró-
lem Kazimierzem, z Gagarinem, 
z Kleopatrą, a nawet z Czerwo-
nym Kapturkiem (chociaż nie-
które dzieci miały wątpliwości 
co do wieku tej malutkiej dziew-
czynki). 

Obecni dowiedzieli się m.in. 
skąd się wzięły smerfy, kto wy-
myślił klocki lego i jakie tajem-
nice ukrył Leonardo da Vinci 
w uśmiechu Mona Lisy. Po ko-
rytarzach zaś snuły się dobre 
duszki, opowiadające przedziwne 
historie. 

Kto zapuścił się w czeluści 
biblioteki szkolnej, ten mógł 
spróbować swoich sił jako śre-
dniowieczny skryba. Wiele emo-
cji wywołała również prezentacja 
zdjęć, pod wszystko mówiącym 
tytułem: „Nauczyciel też był kie-
dyś dzieckiem”.

Na tym nie koniec. Podczas 
apelu zorganizowanego przy 
zgaszonych światłach, ucznio-
wie ze świecami w dłoniach od-
śpiewali średniowieczną pieśń 
„Gaude Mater Polonia”. Następ-

nie obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez klasę 4c i jej 
wychowawcę, Michała Horka-
wego, w którym sam duch kró-
la Kazimierza nawiedził naszą 
szkolną społeczność, by przeka-
zać uczniom swoje mądre rady 
i napomnienia. 

Na zakończenie apelu odbył 
się pokaz ognistej żonglerki (z 
połykaniem ognia i pluciem nim 
włącznie) w wykonaniu krakow-
skiej grupy „Arlekini”. Około go-
dziny 20.00 pokazem sztucznych 
ogni zakończyła się pierwsza 
część „Nocy w szkole”. 

W drugiej, uczniowie sami 
wybierali sobie zajęcia, w któ-
rych chcieli uczestniczyć. Pro-
pozycji było wiele, a więc decy-
zja nie była łatwa. Mogli wziąć 
udział w zawodach sportowych, 
wybrać się na kurs kaligrafii, 
przeprowadzać eksperymenty 
chemiczne czy posłuchać cieka-
wych wykładów. 

Zdecydowanie największym 
„wzięciem” cieszyła się tajemni-
cza wyprawa z latarkami zorga-
nizowana przez Ojca Mateusza. 
Dzieci wróciły z niej po półno-
cy, z szeroko otwartymi oczyma 
i nikomu nie chciały zdradzić, co 
robiły i gdzie były.
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Ostatnim zaplanowanym 
wydarzeniem tej nocy miało być 
grzeczne ułożenie się w śpiwo-
rach i głęboki, długi sen. Jednak 
z przyczyn od nas niezależnych 
i niezrozumiałych (dla nauczy-
cieli) ten punkt programu zre-
alizowany został częściowo, tzn. 

tylko niewielka grupa dzieci 
poszła spać. No, ale jak tu spać, 
gdy w głowie szumi tyle wrażeń, 
a koledzy świecą latarkami po 
oczach. 

Rankiem, obudzeni, a nie- 
którzy pobudzeni, zmęczeni 
i szczęśliwi podreptaliśmy do do-

mów. A duch Kazimierza Wiel-
kiego patrzący na nas z pięcio-
metrowego plakatu tak jakby się 
uśmiechnął.

Wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, że w tę niezwy-
kłą noc naszym uczniom zapło-
nęły oczy, składamy serdeczne 

podziękowania.
Obchody Święta Patrona były 

dofinansowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Niepołomicach 
w ramach realizacji projektu:  
„Historia inaczej - noc w szkole”  

fot. Anna Buczek

Żyj smacznie i zdrowo
Anna Kokoszka
Renata Palińska
organizatorzy happeningu, 
Gimnazjum w Niepołomicach

Marzec i kwiecień przeznaczony jest 
w naszym gimnazjum na realizację 
zagadnień dotyczących „Wiem jak 
dbać o swoje zdrowie”.

Gimnazjum w Niepołomicach jest 
zrzeszone w Klubie Szkół Promu-
jących Zdrowie i posiada Krajowy 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie od 
2010 roku. Wychowawcy przeprowadzili cykl 
godzin wychowawczych, korzystając ze sce-
nariuszy lekcji znajdujących się na stronie 
www.zyjsmacznieizdrowo.pl.

Wykonano gazetki szkolne w salach 
lekcyjnych. Do akcji przyłączył się sklepik 
uczniowski „Stonka”. Kulminacją akcji był 
happening, który zorganizowała klasa III E 
pod opieką autorek artykułu.  

Happening odbył się 12 marca. Dekora-
cję sali gimnastycznej stanowiły ogromne 
tekturowe misy wypełnione owocami i wa-
rzywami (również z papieru) oraz transpa-
rent „Żyj smacznie i zdrowo”. Na środku usta-
wiono stół nakryty obrusem, a na nim klosz 
z owocami. Klasy, które chciały wziąć udział 
w imprezie musiały przygotować występ do-
tyczący zdrowego stylu życia.

Np. klasa organizująca happening, po-
częstowała uczestników świeżą marchewką 
i zaprosiła na „Spotkanie z poezją o zdrowiu” 
– czytali wierszyki dla dzieci o zdrowiu, co 
wywołało burzę oklasków i śmiechu na sali. 
Inny występ to grupowe wykrzyknięcie hasła 
„Owoce samo zdrowie” i zjedzenie jabłek na 
czas, przez wszystkich uczniów klasy. Uczeń, 
który zjadł jabłko najszybciej otrzymał na-
grodę niespodziankę – paczkę chipsów jabł-
kowych.

Na zakończenie czekała niespodzianka 
– konkurs dla uważnie słuchających. Popro-
szono dziesięciu ochotników o rozwiązanie 
krzyżówki. Pięć pierwszych osób otrzymało 

nagrody, a były to pomidorki antystresowe 
oraz chipsy jabłkowe.

Nagrody w postaci chipsów ufundował 
uczniowski sklepik szkolny „Stonka”, który 
również promuje zdrowe odżywianie, sprze-
dając tylko zdrowe produkty, między innymi 
suszone owoce, chipsy owocowe, sucharki, 
wodę i soki owocowe. Podsumowaniem akcji 
było wysłuchanie przeboju z lat dziecinnych 
„Witaminki, witaminki.” 

Nasi uczniowie wiedzą jak ważne jest 
zdrowie, znają zasady prawidłowego i smacz-
nego odżywiania. Potrafią samodzielnie 
przygotowywać posiłki, zwracać uwagę na 
produkty zdrowe, a omijać  z daleka pro-
dukty szkodliwe dla zdrowia. Przecież jeste-
śmy tym, co jemy –   dlatego klasa IIC bierze 
udział w projekcje „Czy wiesz, co jesz?”, by 
jeszcze dokładniej zapoznać się z tematyką 
zdrowego stylu życia. 

Organizatorzy z transparentami udali się 
także na niepołomicki rynek, gdzie rozdawali 
mieszkańcom ulotki z hasłami i informacja-
mi zachęcającymi do zdrowego stylu życia  
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Tadeusz Biernat
zastępca prezesa Koła PZW Niepołomice, 
Polski Związek Wędkarski Niepołomice

Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue 
Ryder w Woli Batorskiej oraz Koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
Niepołomice podpisały porozumienie 
o współpracy.

Celem porozumienia jest rozwijanie 
proekologicznej świadomości mło-
dzieży, ze szczególnym uwzględnie-

niem środowiska wodnego, jego zagospoda-
rowania i ochrony.

Nasze spotkania będą miały charakter 
szkółki wędkarskiej. W jej ramach młodzież 
pozna historię zorganizowanego wędkar-
stwa w Polsce. Przedstawimy największego 
wędkarsko-rybackiego użytkownika wód 
śródlądowych w Polsce, czyli Polski Związek 
Wędkarski. 

Przygotujemy chętnych do egzaminu na 
kartę wędkarską. Odbędą się też praktycz-
ne pokazy różnych metod wędkarskich oraz 
wspólne wędkowanie na różnych zbiornikach. 

Oprócz elementów typowej szkółki węd-
karskiej, postaramy się przybliżyć zagad-
nienia związane z ekologią, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów naszej gminy i naj-
bliższej okolicy.

Niewątpliwym atutem szkoły jest to, 
że posiada na swoim terenie staw. Dawny 
zbiornik przeciwpożarowy w trakcie budowy 
szkoły został oczyszczony, zrekultywowany 
i ogrodzony, a teren wokół niego zagospoda-
rowany. Staw oprócz funkcji typowo rekre-
acyjnej, często pełni też funkcję dydaktyczną. 
Dzięki temu uczniowie szkoły, zamiast z wy-
betonowanym placem, mają na co dzień kon-
takt z cząstką dzikiej przyrody.

Mam nadzieję, że uda nam się przybliżyć 
wędkarstwo nie tylko jako samo łowienie 

ryb, ale też jako ciekawy, zdrowy sposób ak-
tywnego spędzania wolnego czasu oraz roz-
wijania zainteresowań. 

Podjęcie oficjalnej współpracy z gimna-
zjum, nie oznacza oczywiście, że zapomina-
my o uczniach innych szkół. Zachęcam do 
odwiedzania naszych stron internetowych, 
gdzie można znaleźć bieżące informacje   

EDUKACJA

www
www.wedkarstwo-niepolomice.cba.pl 
www.facebook.com/WedkarstwoNiepo-
lomice
www.gimnazjum.sueryder.pl

Szkółka wędkarska

Po irlandzku

Alicja Włodarczyk
polonista, Gimnazjum Społeczne w Woli 
Batorskiej

15 marca w naszym gimnazjum obcho-
dzono Dzień Świętego Patryka – patro- 
na Irlandii. Najważniejszą tradycją 
związaną z obchodami tego dnia jest 
noszenie ubrań w kolorze zielonym.  

Kolor ten nawiązuje do trawiastego 
krajobrazu wyspy. Innym ważnym 
symbolem święta jest trójlistna koni-

czyna, związana z postacią świętego. Legenda 
głosi, że wykorzystał on tę roślinę, aby wyja-
śniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom 
dogmat o Trójcy Świętej. Patryk nie był co 
prawda pierwszym misjonarzem krzewią-
cym chrześcijaństwo w Irlandii, jednak le-
gendy o nim są żywe do dziś.

W sali językowej odbył się konkurs, który 
polegał na tym, że uczniowie szukali cztero-
listnej koniczyny w pudełku z trójlistnymi ko-
niczynami. Walka o papierowe koniczyny była 
bardzo zaciekła. Na każdej przerwie przycho-

dzili inni uczestnicy w poszukiwaniu szczę-
ścia. Nagrodą było soczyste (zielone) jabłko. 

Kolejnym bonusem była możliwość 
ubrania się na zielono. Jeśli uczeń ubrał co 
najmniej dwie zielone rzeczy, był zwolniony 
z obowiązku odpowiedzi ustnej. Szkoła lśniła 
więc wewnątrz wiosenną zielenią. Ucznio-
wie próbowali także nakłonić śmiałków do 
skosztowania brytyjskich specjałów, które 
były trudne do przełknięcia.

Obchody dnia św. Patryka zorganizowa-
ła w szkole Gosia Porębska, anglistka oraz 
uczniowie, realizujący projekt Nidzickiej 
Fundacji Rozwoju NIDA – „Dance Your Way 
Throught English Culture”  
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Nie wypalaj, nie zabijaj
z Edwardem Wnękiem, wiceprezesem i naczelnikiem OSP Zabierzów Bocheński 
rozmawia Joanna Musiał

Joanna	 Musiał:	 Nadeszła	 wiosna,	 a	 wraz	
z nią plaga wypalania traw. Co roku to 
samo.	Kto	podpala	łąki	i	pola?						
Edward Wnęk: Najczęściej osoby dorosłe.

Jak	często	strażacy	interweniują	na	terenie	
naszej	gminy?
W 2012 roku aż 254 razy do samych traw. 
Mnożąc to przez średni koszt wyjazdu sa-
mochodu pożarniczego, daje nam to kwotę  
101 600 zł. Puszczone w powietrze!

Przypomnijmy, dlaczego nie wolno wypa-
lać	traw?
Stwarza to duże zagrożenie. Zacznijmy od 
największych wartości. Co roku przy wy-
palaniu traw i ściernisk giną ludzie, tylko 
w tym roku zginęły już 2 osoby na terenie 
naszego województwa. Zapalają się od  traw 
stodoły i drewniane domy. Stojące na trawie 
pojazdy. 
Na wskutek zadymienia drogi przez wy-
palanie poboczy i łąk dochodzi do wy-
padków na drogach. Kierowca wjeżdżając 
w zadymiony odcinek nie widzi idących 
poboczem pieszych i rowerzystów. Hamu-
jąc z powodu braku widoczności, narażo-
ny jest na to, że zobaczy czyjeś reflektory 
w swoim bagażniku. 
Trawy są domem wielu zwierząt. To co ma 
krótkie łapki, nie ma szans na przeżycie. 
A przecież one też mają wielkie znaczenie dla 
otaczającego nas świata i równowagi w przy-
rodzie. Nie mówiąc o tym, że śmierć w pło-
mieniach nie należy do lekkich. 
Płomienie z traw dochodzą do ogrodów 
i lasu. Opalona kora to śmierć dla rosnące-
go drzewa. Ktoś tlen niezbędny nam do życia 
musi produkować. Trawy palą się jak jest cie-
pło, ludzie otwierają okna, suszą pranie, jak 
oni to odczuwają?

Czy myśli Pan, że ludzie nie są tego świa-
domi?
Myślę, że w dużej części tak jest, nie licząc 
czyjejś złośliwości dla sąsiadów i świata.

Jak	walczyć	z	ludźmi,	którzy	wypalają	trawy?
Jest ustawa, która przewiduje kary finansowe, 
a w przypadku zagrożenia życia lub mienia 
o dużej wartości, karę więzienia.

Czy	 udało	 się	 złapać	 kogoś	 na	 gorącym	
uczynku?

Tak, w naszej gminie zapłaciło karę już  
kilka osób.

Jaką	wymierzono	im	karę?
Od 100 do 400 zł.

Czy	uważa	Pan,	że	kary	powinny	być	wyż-
sze,	czy	to	coś	zmieni?
Wyższe może nie. Raczej trzeba uświadomić 
ludziom, że paląc trawy i ścierniska szkodzą 
wszystkim, ryzykują własnym życiem i zdro-
wiem oraz narażają innych na straty.

Jedno	 jest	 pewne.	 Trawy	 płoną.	 Jak	 Pana	
zdaniem	 uświadomić	 ludziom,	 że	 wypa-
lanie	 traw	 jest	 bezmyślne,	 niebezpieczne,	

a	 osoby,	 które	 to	 praktykują	 zwyczajnie	 
łamią	prawo?
Istnieje przepis, który jasno mówi, że jest to 
karalne i traktowane jak przestępstwo. Nie 
sugerujmy się tym, że nie ma wiatru i zapa-
nujemy nad ogniem. Na wskutek wysokiej 
temperatury, wiatr zrobi się sam. Nawet mło-
dzi ludzie są bez szans na opanowanie ognia. 
On rządzi się swoimi prawami. Czy zajęta 
gaszeniem straż dojedzie do wypadku, gdzie 
liczą się minuty, żeby poszkodowany przeżył?

Jakie	 działania,	 poza	 wymierzaniem	 kar,	
mogłoby	powstrzymać	ludzi	od	niszczenia	
środowiska?

Chciałem przypomnieć kierowcom nowszych samochodów, że mają pod swoim autem 
coś takiego jak katalizator. Rozgrzewa się on do kilkuset stopni. Stojąc na suchej tra-
wie, zdajmy sobie sprawę, że możemy go zgrillować. Zdarzył się w Polsce przypadek, że  
w ten sposób spaliło się jednocześnie 30 samochodów, właściciele spacerowali po lesie.

W 2012 roku strażacy interweniowali aż 254 razy do samych traw. Mnożąc to  
przez średni koszt wyjazdu samochodu pożarniczego daje nam kwotę 101 600 zł. 
Puszczone w powietrze!
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Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji w Niepoło-
micach

W związku z pojawiającymi się 
ponownie w środkach masowego 
przekazu informacjami o oszustwach 
dokonywanych metodą „na wnuczka” 
Komisariat Policji w Niepołomicach 
przypomina, w jaki sposób mogą dzia-
łać oszuści i jak ograniczyć do mini-
mum możliwość stania się ich ofiarą.

Metoda „na wnuczka” charaktery-
zuje się tym, że przestępca podaje 
się za krewnego. Dzwoni do ofiary 

mówiąc, że jest np. jej wnukiem czy synem. 
Tak prowadzi rozmowę by przekonać, że fak-
tycznie jest tą osobą, za którą się podaje. 

Oszustami mogą być nie tylko mężczyź-
ni. Pod pozorem niepowtarzalnej okazji 
(np. promocja w sklepie, okazyjny zakup 
mieszkania), lub nagłego nieszczęścia (np. 
wypadek samochodowy, choroba), zwra-
ca się z prośbą o natychmiastową pomoc 
finansową. Oszust prosi o przygotowanie 
gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub 
wykonanie przelewu na konto bankowe albo 
nawet wspólne wyjście do oddziału banku, 
aby wypłacić pieniądze z konta. 

W większości przypadków oszust pod-
syła „zaufaną osobę”, mówiąc, że nie może 
po pieniądze przyjechać osobiście, ale za 
chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. Star-
si ludzie często w dobrej wierze ulegają ta-
kim prośbom, a w ich wyniku  tracą często 

wszystkie swoje oszczędności. Ofiarą meto-
dy „na wnuczka” padają głównie osoby po-
wyżej 50 roku życia.

Chcąc uniknąć podobnych przypadków 
w przyszłości oraz w trosce o dobro miesz-
kańców, Komisariat Policji w Niepołomicach 
apeluje o większą ostrożność w kontaktach 
z nieznajomymi, nieufność wobec obcych 
i nie wpuszczanie takich osób do domu. 

Jeśli już dojdzie do wpuszczenia oszu-
stów do środka, należy dokładnie zapamię-

tać ich twarze i jak najwięcej szczegółów 
z ich ubioru. Nie wolno reagować panicznie. 
Jeśli będą wiedzieć, że zostali zdemaskowa-
ni, mogą zrobić krzywdę. 

Najlepiej  pod pozorem pożyczenia pie-
niędzy pójść do sąsiada i tam dyskretnie po-
prosić go o zawiadomienie policji. Jeśli nie 
ma takiej możliwości po wyjściu oszustów, 
trzeba niezwłocznie zadzwonić na policję. 
Pamiętajmy, że lepiej stracić pieniądze czy 
cenne przedmioty, niż zdrowie lub życie  

Co zrobić

aby do minimum ograniczyć ryzyko, że staniemy się ofiarą oszustwa?
•		 Nigdy	nie	wolno	obcej	 osobie	przekazywać	pieniędzy.	W	przypadku	 telefonu	 z	prośbą	

o pilną pożyczkę, gdy rozmówca podaje się za członka rodziny lub jego znajomego, należy 
samemu zadzwonić do tej osoby i upewnić się czy ona rzeczywiście potrzebuje pożyczki 
i dzwoniła do nas lub poprosiła o  pomoc znajomego.

•		 Gdy	ktoś	podaje	się	np.	za	pracownika	instytucji	publicznej	czy	organizacji	charytatyw-
nej należy przed wpuszczeniem do mieszkania takiej osoby zażądać dokumentu potwier-
dzającego tożsamość, ewentualnie zadzwonić do instytucji, na którą się powołuje, celem 
stwierdzenia czy taka osoba rzeczywiście tam pracuje i czy faktycznie miała nas odwiedzić, 
lub powiadomić policję.

•		 Wszystkie	wizyty	winny	być	poprzedzone	odpowiednim	komunikatem,	 informacją	np.	
ze spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej. Przy zawiadomieniach tele-
fonicznych o planowanej wizycie należy również zachować ostrożność, gdyż telefonować 
może także oszust.

•		 Oszuści	często	proszą	o	możliwość	pozostawienia	pisemnej	informacji	dla	nieobecnego	
sąsiada. W tym celu proszą o pożyczenie kartki i długopisu, a gdy poproszona osoba po 
nie pójdzie, okradają mieszkanie z cennych przedmiotów. Do mieszkania dostają się także 
np. pod pozorem kontroli instalacji kominowej czy gazowej.

•		 Należy	być	bardzo	ostrożnym	podejmując	w	mieszkaniu	obnośnych	sprzedawców	oferu-
jących np. dywany, kołdry, pościel czy innego rodzaju przedmioty. Zdarza się, że podczas 
takiej prezentacji giną z mieszkania cenne przedmioty lub gotówka.

Uwaga na oszustów
Oszuści często proszą o możliwość pozostawienia pisemnej informacji dla nieobecnego 
sąsiada. W tym celu proszą o pożyczenie kartki i długopisu, a gdy poproszona osoba po 
nie pójdzie, okradają mieszkanie z cennych przedmiotów.

Jedynie uświadomienie im, że to co robią, 
dużo kosztuje. Każdy pożar w początkowej 
fazie możemy ugasić łyżką wody, po rozgo-
rzeniu nie pomogą tysiące litrów. Każdy wy-
jazd straży to zużyte paliwo, większe zużycie 
sprzętu, samochodów, wyposażenia straża-
ków. To stracone pieniądze strażaków, którzy 
są oderwani od pracy w zakładach. Mają tyl-
ko usprawiedliwioną nieobecność. 
Chciałem przypomnieć, że strażacy w na-

szej gminie nie pobierają wynagrodzenia za 
udział akcjach i szkoleniach. Robią to za dar-
mo. Koszt technicznego utrzymania sprzę-
tu ponosi budżet gminy. Po przekroczeniu 
założonej kwoty burmistrz i Rada Miejska 
zmuszeni są do przesunięcia środków finan-
sowych np. z remontów dróg. 
Trudno byłoby sobie wyobrazić, że z bra-
ku paliwa nie przyjedziemy do pożaru lub 
wypadku. Zanim zapalisz trawnik pomyśl 

o konsekwencjach tego, co robisz.
Na zakończenie chciałem przypomnieć kie-
rowcom nowszych samochodów, że mają 
pod swoim autem coś takiego jak katalizator. 
Rozgrzewa się on do kilkuset stopni. Stojąc 
na suchej trawie, zdajmy sobie sprawę, że 
możemy go zgrillować. Zdarzył się w Polsce 
przypadek, że w ten sposób spaliło się jedno-
cześnie 30 samochodów, właściciele spacero-
wali po lesie  
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Weronika Polak
Niepołomicki Klub Karate 
Shinkyokushin

Zawodniczki z Niepołomic 
po raz kolejny pokazały 
wielką klasę zdobywając 
na prestiżowych zawo-
dach złoty i srebrny medal. 
Dziewczyny potwierdziły, że 
niepołomicki klub jest jed-
nym z najlepszych w kraju. 

9 marca, w Olkuszu, odbyły 
się Mistrzostwa Polski Po-
łudniowej Kyokushin Ka-

rate, zorganizowane przez Polski 

Związek Karate. Niepołomicki 
Klub Karate Shinkyokushin re-
prezentowały dwie zawodniczki: 
seniorka Anna Rosół i młodzicz-
ka Karolina Kowalska. 

Zawodniczki, oprócz świet-
nego przygotowania fizycznego 
i psychicznego, musiały spełniać 
także wymagania wiekowe i wa-
gowe. Anna Rosół wywalczyła 
złoto w konkurencji Senior Full 
Contact, wygrywając wszystkie 
walki, w tym finałową przez ipon, 
czyli przed czasem. Nie zawio-
dła również Karolina Kowalska, 
która do Niepołomic przywiozła 
srebrny medal, zajmując drugie 
miejsce w konkurencji Kata. Za-
wodniczki do Mistrzostw przygo-
tował Sensei Wiesław Krosta.

Mistrzostwa zorganizowano 
na bardzo wysokim poziomie, 
zarówno organizacyjnym jak 
i sportowym. Do zawodów mogły 

przystąpić tylko kluby z licencjami 
zawodniczymi z ramienia PZK. 
W mistrzostwach wzięło udział 
ponad 180 osób, które rywali-
zowały ze sobą w różnych kate-
goriach wagowych i wiekowych. 
Warto dodać, że Sempaj Anna Ro-

sół na treningi dojeżdża z Krako-
wa. Ania pomaga również w tre-
ningu młodszej grupy karateków. 

Więcej informacji: 
www.kyokushin-niepolomice.pl 
Facebook: Niepołomice Klub 
Karate Kyokushin   

sPOrT

I Półmaraton po Puszczy

Joanna Musiał

W niedzielę, 14 kwietnia, 
zapraszamy na I Półmara-
ton po Puszczy Niepołomic-
kiej oraz I Bieg Leśników po 
Puszczy Niepołomickiej.

Do udziału zapraszamy 
wszystkich, którzy lubią 
sportowe wyzwania i ak-

tywny wypoczynek. Dodatkową 
zaletą zawodów jest ich miejsce 
– całość trasy wiedzie bowiem 
przez Puszczę Niepołomicką. 

Biegi w Niepołomicach cie-
szą się coraz większą popular-
nością. W organizowanym pod 

koniec czerwca Biegu „W pogoni 
za żubrem” z roku na rok bierze 
udział coraz więcej osób. 

Tym razem, po raz pierwszy 
będziemy mogli wystartować 
w półmaratonie po puszczy. Jego 
dystans wynosi 21,097 km. Moż-
na też zapisać się na krótszy bieg – 
na 10 km. Biegi rozpoczynają się 
o godzinie 11.00. Start, meta oraz 
cała trasa zawodów znajdować się 
będą w Puszczy Niepołomickiej.

Biuro zawodów, depozyt i szat-
nie zlokalizowane będą na Polanie 
Przyborów, niedaleko linii startu 
i mety. Parking dla samochodów 
osobowych będzie usytuowany 
w pobliżu linii startu/mety.

Organizatorami zawodów są 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Niepołomice, ProRunners – Or-
ganizator Sportowych Imprez 
Biegowych, oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Niepołomicach   

Opłaty:
•	 przelewem	
od 16 marca do 4 kwietnia w wysokości: 60 zł – półmaraton,  
40 zł – bieg 10 km, 35 zł – bieg 10 km „Leśników”
Na rachunek bankowy organizatora: 
„ProRunners” ul. Kościuszki 19A, 32‐005 Niepołomice
Bank Millennium, nr konta: 611160 2202 0000 0001 9072 6053
Tytuł wpłaty: półmaraton/bieg 10 km oraz imię i nazwisko uczest-
nika (uwaga: liczy się data otrzymania przelewu na konto organi-
zatora). 
•	 w	Biurze	Zawodów	
13 lub 14 kwietnia w wysokości:  80 zł – półmaraton, 40 zł – bieg  
10 km, 40 zł – bieg 10 km „Leśników”

Biuro zawodów: 
•	 13	 kwietnia	 w	 Hali	 OSTiR	 Niepołomice,	 ul.	 Kopernika	 2,	 

w godz. 17.00-19.00, 
•	 14	kwietnia	(w	dniu	zawodów)	–	na	Polanie	Przyborów	w	Pusz-

czy Niepołomickiej, w godz. 8.00-10.30, 
•	 każdy	zawodnik	musi	zostać	zweryfikowany	w	Biurze	Zawodów.

Zapisy, regulamin oraz dodatkowe informacje: 
www.maratonypolskie.pl

Złoto i srebro dla Niepołomic



Kwiecień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    1UWAGA: ŚMIECI I

Rewolucja
w systemie gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 roku gminy będą 
odpowiedzialne za odbiór odpadów 
komunalnych z budynków mieszkalnych. 
Ta pozornie niewielka zmiana oznacza 
jednak rewolucję w całym systemie 
gospodarki odpadami. 

Szymon Urban

Z tego artykułu dowiemy się: jakie 
są cele nowych rozwiązań, jak wy-
gląda harmonogram wydarzeń, ile 
wyniosą opłaty i dlaczego warto 

segregować odpady. Poznamy też odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pytania.

Założenia i podstawy prawne
Podstawowym argumentem za wprowa-

dzeniem zmian jest konieczność uszczelnie-
nia systemu odbioru odpadów i zwiększe-
nie recyklingu. W myśl nowych przepisów, 
gmina ma obowiązek odebrać każdą ilość 
odpadów komunalnych, dlatego nie będzie 
motywacji do wyrzucania śmieci do lasów, 
rowów czy rzek. Ustawa przewiduje również 
osiągnięcie konkretnego poziomu recyklingu 
odpadów do 2020 roku (przykładowo wskaź-
nik ten dla papieru wynosi 50%).

 Gospodarkę odpadami regulują ustawy:
•	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	

w gminach,
•	 o	odpadach,
•	 o	 gospodarce	 opakowaniami	 i	 odpadami	

opakowaniowymi.

Na szczeblu gminnym są to:
•	 regulamin	utrzymania	czystości	i	porządku,
•	 uchwała	w	sprawie	wyboru	metody	ustala-

nia opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

•	 uchwała	 w	 sprawie	 określenia	 terminu,	
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•	 uchwała	w	sprawie	wzoru	deklaracji.

Ustawy można znaleźć między innymi 
w Internecie, na stronie http://isap.sejm.gov.
pl/, a uchwały na stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Niepołomicach lub w serwisie http://smie-
ci.niepolomice.eu

Harmonogram wydarzeń
W marcu Rada Miejska przyjęła niezbędne 

uchwały, które następnie trafiły do Wydziału 
Prawnego i Nadzoru w Urzędzie Wojewódz-
kim. Tam, po sprawdzeniu pod względem 
zgodności z przepisami, uchwały przekazane 
zostały do publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym. W życie weszły 4 kwietnia 2013 roku.

 Niektórzy zadają sobie pytanie czy istnie-
je obowiązek wypowiedzenia umowy zawar-
tej z firmami dotychczas odbierającymi od-
pady. 26 marca otrzymaliśmy z krakowskiego 
MPO pismo, w którym firma informuje, iż 
w przypadku braku wypowiedzenia umowy 
„dojdzie w drodze czynności dorozumianych 
(trwałego zaprzestania świadczenia usługi 
i płacenia wynagrodzenia za jej wykonywa-
nie) do wygaśnięcia umów, wskutek odstą-
pienia przez obydwie strony umowy”. 

Na swojej stronie internetowej podobne 
oświadczenie zamieściło przedsiębiorstwo 
MIKI. Dla własnego spokoju można się skon-
taktować z biurem obsługi klienta u swojego 
odbiorcy. Dzięki temu uzyskamy informacje 

W momencie czytania tego artykułu, do każdego gospodarstwa domowego  
powinien już dotrzeć wzór deklaracji oraz ulotka informacyjna.  

Wypełnione deklaracje trzeba dostarczyć do 19 kwietnia do siedziby magistratu.

U WA G A :  Ś M I E C I
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z pierwszej ręki. Pismo wypowiadające umo-
wę oczywiście można wysłać, a wzór doku-
mentu wypowiedzenia zamieściliśmy na na-
szej stronie internetowej.

 W momencie czytania tego artykułu, do 
każdego gospodarstwa domowego powinien 
już dotrzeć wzór deklaracji oraz ulotka infor-
macyjna. Wypełnione deklaracje trzeba do-
starczyć do 19 kwietnia do siedziby magistra-
tu. W przypadku, gdyby taki dokument uległ 
zniszczeniu, zapraszamy po nowy egzem-
plarz do urzędu miasta lub na stronę http://
smieci.niepolomice.eu

Jednocześnie rusza kampania informa-
cyjna o nowym systemie oraz o korzyściach 
płynących z segregacji śmieci.

 Po zebraniu deklaracji ogłoszony zostanie 
przetarg, który zakończy się w czerwcu i wy-
łoni firmę odpowiedzialną za wywóz śmieci.

 Później czeka nas wymiana kontenerów, 
a od lipca, do 15 dnia każdego miesiąca bę-
dziemy płacić za odbiór śmieci nie firmie, 
a gminie. Można to robić przelewem (co po-
lecamy), wpłacać do kasy lub u inkasentów 
(czyli na przykład u sołtysów).

Wysokość opłat
W Gminie Niepołomice wysokość opłat za 

odbiór śmieci będzie zależna od dwóch czyn-
ników. Pierwszym jest liczba osób zamieszku-
jących gospodarstwo domowe. Drugim zaś 
sposób zbierania odpadów. Przy zastosowaniu 
selektywnej zbiórki, opłaty są niższe.

 Wysokość stawek została ustalona przez 
Radę Miejską w oparciu o szacowany koszt 
utrzymania systemu odbioru odpadów.

Segregacja
 W gminie Niepołomice segregacja od-

padów to nic nowego. Warto jednak pamię-
tać o korzyściach, jakie przynosi selektywna 
zbiórka. Dzięki niej możliwy jest wyższy po-
ziom odzysku i recyklingu odpadów. 

Szacunkowo aż 30% pojemności od-
padów trafiających w Polsce na wysypiska 
można by łatwo odzyskać lub przetworzyć. 
Selektywna zbiórka chroni środowisko, chro-

ni cenne surowce naturalne, energię, a także 
pieniądze, ponieważ za odbiór śmieci segre-
gowanych zapłacimy mniej.

 Kolory worków do segregacji będą od-
powiadać konkretnym materiałom wtórnym. 
I tak do worków zielonych wrzucimy szkło 
opakowaniowe (zarówno barwne jak i prze-
źroczyste), do żółtych tworzywa sztuczne 
i metale, niebieskie przeznaczone są na ma-
kulaturę, a brązowe - na odpady zielone.

Rozwiewamy wątpliwości
To zrozumiałe, że tak znacząca zmiana 

sposobu odbioru odpadów pociąga za sobą 
wiele pytań i wątpliwości.

Najczęściej padające pytanie odnosi 
się do liczby osób zameldowanych w danej 
nieruchomości. Informujemy – i prosimy 
o przekazanie tej wiadomości innym, ma-
jącym podobne wątpliwości – w deklaracji 
wpisujemy liczbę osób faktycznie zamieszku-
jących gospodarstwo domowe. Jeśli ktoś nie 
jest obecny w domu dłużej niż 2 miesiące, nie 
liczymy go do osób produkujących odpady.

 Są również wątpliwości odnośnie obli-
czania wysokości opłat za odpady. Tu również 
podkreślamy – kwoty za odbiór śmieci zbie-
ranych w sposób selektywny i nieselektywny 
nie sumują się. Przykładowo, jeśli mieszkamy 
sami i deklarujemy zbiórkę odpadów w spo-
sób nieselektywny, to w deklarację wpisuje-
my 13,5 złotego i otrzymujemy jeden kubeł 

na śmieci zmieszane. 
Jeśli zaś chcemy oszczędzać środowisko 

i własne pieniądze, deklarujemy zbiórkę se-
lektywną, to zapłacimy za odbiór odpadów 9 
złotych (a nie 13,50 zł + 9 zł) i oprócz kubła 
otrzymujemy także worki na recykling.

 Rodzice często pytają czy ich dzieci rów-
nież należy liczyć w ogólnej liczbie miesz-
kańców. Tak, i to już od niemowlaka. Od mo-
mentu zmiany liczby osób zamieszkujących 
gospodarstwo domowe, mamy 14 dni na zło-
żenie korekty deklaracji.

W obecnym systemie odbioru odpadów 
cena za wywóz śmieci różni się w zależności 
od częstotliwości odbioru. Od 1 lipca cena obo-
wiązująca na terenie gminy Niepołomice obej-
mie dwukrotny odbiór kubła oraz jednokrotny 
odbiór worków na segregację w miesiącu.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?
 Aktualne wiadomości można znaleźć 

w serwisie http://smieci.niepolomice.eu
Dodatkowe informacje będziemy dru-

kować w Gazecie Niepołomickiej oraz na 
plakatach i ulotkach. Można do nas również 
zadzwonić. Jesteśmy dostępni pod numerem 
12 281 84 61. Albo napisać maila na adres 
smieci@niepolomice.com 

Szczegóły nowego systemu przybliżamy  
również podczas spotkań w sołectwach,  
a w trakcie Dni Niepołomic w Parku Miejskim 
uruchomimy specjalne punkty informacyjne.

Dla własnego spokoju można się skontaktować z biurem obsługi klienta  
u swojego dotychczasowego odbiorcy odpadów.  

Wzór pisma wypowiadającego umowę zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.
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 pierw

szej deklaracji proszę w
ypełniać jedynie te rubryki, których dotyczy zm

iana oraz rubryki z danym
i 

składającego deklarację. 
2 Zgodnie z U

staw
ą z dnia 23 kw

ietnia 1964 r. K
odeks C

yw
ilny (D

z. U
. z 1964 r. N

r 16, poz. 93, z późniejszym
i zm
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To nic trudnego! Poniżej zamieszczamy przykładowo wypełniony formularz. 
Fikcyjnym wypełniającym jest Pan Artur Nowak. Pan Artur – podobnie jak 
wszyscy do 19 kwietnia – wypełnia deklarację po raz pierwszy. 

Jak prawidłowo wypełnić deklarację? 

Dlatego w części A zaznaczył kwadrat 
pierwsza deklaracja. Nasz bohater jest jedy-
nym właścicielem domu w którym mieszka 
wraz z trzema osobami. Dlatego w części B 
zaznaczył właściciel. Jeśli dom byłby współ-
własnością z małżonką, zaznaczyłby współ-
właściciel, ale na końcu formularza może 
podpisać się sam.  

Dalej, w części C, wpisujemy nasze dane 
osobowe oraz telefon kontaktowy. Pamiętamy, 
że na wsiach nie obowiązują nazwy ulic. Pan 
Artur mieszka w Zabierzowie Bocheńskim, 
dlatego pole z nazwą ulicy pozostawił puste.

Pola od 12 do 17 również pozostawił pu-
ste, ponieważ zameldowany składa deklara-
cję dla nieruchomości, w której jest zamel-
dowany. Jeśli zaś posiadałby dwa domy, to 
w jednym przypadku adres zameldowania 
różniłby się od adresu nieruchomości, któ-

rej dotyczy dokument.
W następnym, dużym polu, Pan Artur 

podpisuje się deklarując, że nieruchomość jest 
zamieszkała. System odbioru odpadów w gmi-
nie Niepołomice nie obejmuje nieruchomości 
niezamieszkałych. Następnie w polu 18 wpisał 
liczbę osób faktycznie zamieszkujących nie-
ruchomość. Wprawdzie w domu zameldowa-
nych jest pięć osób, ale syn wyjechał na roczne 
stypendium, zatem Pan Artur wpisał liczbę 
„cztery osoby”. Wpisał to słownie, aby nie było 
wątpliwości, chociaż mógłby to wpisać w po-
staci cyfry.

Fikcyjna rodzina naszego fikcyjnego 
właściciela zdecydowała, że będzie sumien-
nie segregować odpady. Dlatego w części E 
zaznaczona jest opcja tak. W części F.1 Pan 
Artur przepisał właściwą sumę z tabeli opłat 
za odbiór odpadów segregowanych, która 

dla czterech osób wynosi 36 złotych.
Ponieważ Nowakowie będą segregować 

odpady, pole F.2 ich nie dotyczy. A ponieważ 
mieszkają w budynku jednorodzinnym, nie 
dotyczą ich również dwa następne pola.

W polu 23 powtórzona jest wysokość 
opłaty, którą rodzina Nowaków ponosić bę-
dzie miesięcznie za odbiór odpadów.

Przedostatnie pole dotyczy wielkości 
kompostownika, którego Pan Artur nie po-
siada. Dlatego zaznaczył nie.

Na końcu wpisał miejscowość, datę wy-
pełnienia dokumentu i swój podpis.

Tak wypełniony formularz zaniósł do 
Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. 
Teraz spokojnie czeka na ostatni pakiet infor-
macyjny, który ma przyjść do niego tuż przed 
uruchomieniem systemu. Ale nie przyjdzie, 
bo przecież Pan Artur to postać fikcyjna.
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Aktówka

w mózgu

Okienko z widokiem na Niepołomice

z Janem Stępniem rozmawia Marcin Urban

M A G A Z Y N

Marcin	Urban:	Wiem,	że	Pana	ulubionym	
miejscem	w	Małopolsce	jest	droga	biegnąca	
nad	Dunajcem	 ze	 Szczawnicy	 do	 Leśnicy.	
Czy w okolicach Niepołomic jest też jakieś 
miejsce, które darzy Pan szczególnym sen-
tymentem?
Jan Stępień: Szczególnym sentymentem da-
rzę niepołomicki rynek. To miejsce zamiesz-
kania mojego przyjaciela Jana Wojdaka, któ-
ry nota bene urodził się w izbie porodowej na 
zamku. Lubię także obserwatorium astrono-
miczne, gdzie wielokrotnie bywałem. 
Wspominam zamek w pewnej szczególnej sy-
tuacji. To był rok 1991 i rozmowa z Czesławem 
Okińczycem, wówczas prezesem Związku Po-
laków na Litwie. W tym czasie trwał szturm 
na wieżę telewizyjną w Wilnie. To właśnie tu 

i wtedy ze łzami w oczach opowiadał mi on 
o tych dramatycznych wydarzeniach. Tak się 
złożyło, że nasza rozmowa przebiegała w sce-
nerii kucia murów Zamku, który był wtedy 
w trakcie remontu, więc zrobiło to na mnie 
naprawdę niezapomniane wrażenie. 

Czy praca redaktora radiowego może uza-
leżniać?	

Okropnie. Ciągle się myśli o pracy. Mówię 
o tym, że „aktówkę nosi się w mózgu”, myśli 
się o pracy nawet w piżamie. Ale choć jest to 
praca permanentna, to dla mnie jest to bar-
dzo miłe zajęcie. 

W jednym z wywiadów powiedział Pan, że 
gdyby	nie	był	Pan	radiowcem,	zostałby	Pan	
muzykiem.
Grałem na fortepianie, więc zapewne grał-
bym na instrumentach klawiszowych. Z pew-
nością nie byłbym dyrygentem, bo próbo-
wałem dyrygowania i stwierdziłem, że to 
naprawdę nie dla mnie. 

Poznaje Pan w swojej pracy ludzi wyróżnia-
jących się inteligencją, talentem, pasją, za-
angażowaniem i umiejętnościami. Co Pan 
w	ludziach	ceni	najbardziej?	
Szczerość, odporność na przeciwieństwa losu 
i konsekwentne dążenie do upragnionego 
celu. Lubię też sumienność oraz punktual-
ność i dlatego często cierpię, bo w naszych 
czasach o te cechy jest coraz trudniej… 

Spotyka Pan wielu niezwykłych ludzi. Czy 
któreś	z	tych	spotkań	było	dla	Pana	szcze-
gólnie	ważne? 
To było spotkanie z człowiekiem, który miał 
104 lata, w połemkowskiej wsi Bartne pod 
Gorlicami. Wzbraniałem się przed tą roz-
mową, bo ludzie w takim wieku zazwyczaj 

Pięknie mi opowiedział o tym, że urodził się w 1900 roku i jak potem przeżył cały  
wiek dwudziesty. Na zakończenie stwierdził, że dziękuje mi za tę rozmowę,  

sto lat czekał bowiem na to, abym do niego przyszedł, bo chciał mi opowiedzieć  
o swoim życiu wiedząc, że przekażę tę wiedzę innym.



Kwiecień 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

24    

MAgAZyN

Jan stępień
Dziennikarz, prawnik i muzyk związa-
ny z Polskim Radiem od 31 lat. Od 1987 
roku pracuje  w Radiu Kraków.  Interesu-
je się głównie problematyką regionalną 
i samorządową. Jest autorem ukazującej 
się od 17 lat na antenie Radia KRAKÓW 
porannej niedzielnej audycji „Pejzaże Re-
gionalne” nadawanej od godziny 6 do 8. 

Dzięki swojej reporterskiej ciekawości 
poznał dobrze Małopolskę oraz wielu 
ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz 
kultury i sztuki. W prowadzonym przez 
siebie cyklu  audycji „W kręgu nauki” 
zajmuje się problematyką naukową oraz 
historią nauki.

Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i dostrzegać autorytety w tłumie, bo dziś autorytety 
nie zawsze noszą znane nazwiska. To jest poważna zmiana naszych czasów.

narzekają, że Pan Bóg o nich zapomniał i pła-
czą. I jak to pokazać w radiu? W telewizji ła-
twiej takich stuletnich ludzi ładniej zaprezen-
tować, bo można ich sfilmować w kwiatach, 
z prawnuczką na kolanach. To ładnie wyglą-
da, ale głosu się mu już nie udziela. W radiu 
tego oczywiście pokazać nie można. Pracuje 
się wyłącznie dźwiękiem. 
Lecz to spotkanie było naprawdę niezwykłe, 
inne… Jeszcze do dziś mam ciarki, bo ten 
człowiek najpierw powitał mnie bardzo ser-
decznie, a po minucie to on zaczął mi zada-
wać pytania, jak: „A czy pan chciałby tak dłu-
go żyć jak ja?”, „Co by pan robił?”. Formalnie 
to przypominało trochę prezydenta Wałęsę, 
który lubił tak traktować dziennikarzy, na-
tomiast merytorycznie było to dużo głębsze. 
Pięknie mi opowiedział o tym, że urodził się 
w roku 1900 i jak potem przeżył cały wiek 
dwudziesty. Najbardziej zaskakująca była 
puenta, bo on na zakończenie stwierdził, 
że dziękuje mi za tę rozmowę, sto lat czekał 
bowiem na to, abym do niego przyszedł, bo 

chciał mi opowiedzieć o swoim życiu wie-
dząc, że przekażę tę wiedzę innym. Łzy mi 
wtedy pociekły po policzkach. 

W	mediach	 królują	 celebryci,	 czyli	 ludzie	
„znani	 z	 tego,	 że	 są	 znani”.	 Dlaczego	 tak	
rzadko dziennikarze rozmawiają z na-
ukowcami	i	uczonymi?   
Wina jest obustronna. Z jednej strony łatwiej 
sprzedają się tematy ciekawe, błyskotliwe, 
o celebrytach,  które nie wymagają od dzien-
nikarzy głębokiej wiedzy, a od słuchaczy 
wysiłku. Z drugiej, niektórzy uczeni mimo 
wielkiego dorobku nie potrafią w prostych 
zdaniach opowiedzieć o tym, co robią. Na 
szczęście znam uczonych, którzy są świetny-
mi popularyzatorami wiedzy i chętnie zapra-
szam ich do moich audycji.   

Jak	żyć	w	czasach,	kiedy	tak	trudno	o	praw-
dziwe	autorytety? 
Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i dostrze-
gać autorytety w tłumie, bo dziś autorytety 

nie zawsze noszą znane nazwiska. To jest po-
ważna zmiana naszych czasów. Ale przyzna-
ję, że żyć bez autorytetów jest coraz trudniej. 
Jakie życiowe motto towarzyszy Panu w dro-
dze przez życie? 
Bądź potrzebny innym i miły dla innych. 
Bądź pokorny wobec siebie i pamiętaj, że lep-
szych od ciebie są miliony!  

Felietony życiem pisane – XLI

Kolekcja

mySli
Poeta i piosenkarz Andrzej Poniedzielski w jednym ze swoich wierszy napisał: 
„Życie to sposób na zbieranie zdziwień”.  
Rzeczywiście, nie brak wokół sytuacji, które są zaskakujące. 

Marcin Urban

Warto zatem być uważnym 
obserwatorem. Warto anali-
zować zdarzenia i wyciągać 
wnioski. Warto stawiać py-

tania tam, gdzie nikt ich nie stawia i dzięki 
temu stale się uczyć.

Jednakże pamięć ludzka jest niedosko-
nała, a zatem wiele ciekawych spostrzeżeń 
ulatuje. Z tego powodu warto je zapisywać. 

Słusznie mówi się, że „przysłowia są mądro-
ścią narodów”, ale przecież każde przysłowie 
ktoś kiedyś sformułował po raz pierwszy, 
a ponadto gdyby tych słów nie zapisywano, 
to niekoniecznie musiałyby dotrwać do na-
szych czasów. 

Zapisywanie myśli jest w pewnym sen-
sie działaniem artystycznym. Przecież każ-
da dziedzina sztuki czerpie z wnikliwej ob-
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serwacji otoczenia. Malarze odwzorowują 
dostrzeżone krajobrazy i przedmioty, kom-
pozytorzy korzystają z melodii ludowych, 
a fotografowie odnoszą sukcesy na konkur-
sach dlatego, że w odpowiednim momencie 
migawką aparatu uchwycili zdarzenie, które 
działo się tuż obok.

Zapisujmy swoje obserwacje na temat ży-
cia. Kto wie, może uda nam się sformułować 
jakąś powszechnie obowiązującą zasadę? Ze 
swojej strony dodam, że podobnie jak obraz 

lepiej prezentuje się w eleganckiej ramie, to 
również myśl bardziej zachwyca wtedy, kiedy 
nada się jej bardziej elegancką, na przykład 
rymowaną formę.

Zachęcam, aby notować ciekawe myśli 
i dla przykładu obok podaję refleksje, które 
pochodzą wprost z obserwacji życia  

Najważniejsza sprawa
W życiu jest absolutnie
podstawową sprawą,

czy o kontaktach z tobą
myśli się z obawą,
czy przeciwnie, wciąż ciebie
innym ludziom mało
i wielu jeszcze spotkać
z tobą by się chciało.

Dumka o miłości

Choć miłość bywa zwykle
banalnie kiczowata,
lecz wciąż jest najpiękniejszym
zjawiskiem tego świata.

Błędy

Kolejne błędy biorą się stąd,
że trudno uznać poprzedni błąd.

Zapisujmy swoje obserwacje na temat życia.  
Kto wie, może uda nam się sformułować jakąś powszechnie obowiązującą zasadę?

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Niepołomicka biblioteka postano-
wiła wpisać się w obchody Dnia 
Kobiet, organizując spotkanie 
poświęcone kobiecie i literatu-

rze. Jego pierwszą część stanowiła prelekcja 
„Stereotypowy obraz kobiety w literaturze 
polskiej”, którą wygłosiła i wzbogaciła pre-
zentacją multimedialną Paulina Szewczyk, 
polonistka niepołomickiego liceum. 

Wykład dotyczył różnorodnych kobie-
cych archetypów obecnych przez stulecia 
w literaturze polskiej. Wizerunki kobiet 
zmieniały się wraz z daną epoką i modą. Ko-
bieta przedstawiana była głównie, jako ko-
chanka, żona, matka, obiekt pożądania oraz 
zazdrości. Dla twórców postać kobiety była 
natchnieniem, muzą, femme fatale, czy no-
woczesną feministką. 

Kobieta była przedmiotem uwielbienia 
dla średniowiecznych liryków, obiektem re-

nesansowej miłości, adresatką barokowych 
komplementów i sentymentalnych wes-
tchnień. W romantyzmie, kobieta pojawia 
się jako symbol niespełnionej miłości, źródło 
zła, cierpień i samobójstw. 

W twórczości przedstawicieli Młodej 
Polski spotykamy typ kobiety samodzielnej, 
walczącej o swoje prawa oraz kobiety fatalnej. 
Dopiero w literaturze XX w. postaci kobiet 
wyszły poza tradycyjnie przypisywane im 
role. Autorzy skupili się nad psychiką kobie-
ty, jej bogactwem i złożonością.

Najciekawszym punktem literackiego 
Dnia Kobiet, była dyskusja licznie przyby-
łych na spotkanie pań i panów na temat tzw. 
„literatury kobiecej”. Uczestnicy chętnie dzie-

lili się swoimi uwagami o swoich ulubionych 
książkach, traktujących o kobietach i spra-
wach bliskich ich duszy.

Panie otwarcie przyznały, że chętnie się-
gają po tego typu literaturę, choć wiedzą, że 
ten gatunek bywa marginalizowany, uważany 
za gorszy, czy mniej ambitny. Niesłusznie! 
Czytelniczki zgodnie stwierdziły, że wśród 
książek tworzonych przez kobiety dla kobiet, 
można odnaleźć znakomite pozycje, pisane 
doskonałym stylem, poruszające, albo po 
prostu zabawne. Dyskusja udowodniła, że 
dobra literatura kobieca zasługuje na uzna-
nie, recenzje i nagrody literackie, a etykieta 
„literatura kobieca” bynajmniej nie oznacza 
„mniej ambitna, czy „gorsza”  

gorSzA
literatura?
Panie otwarcie przyznały, że chętnie sięgają po literaturę kobiecą, 
choć wiedzą, że ten gatunek bywa marginalizowany, uważany za gorszy, 
czy mniej ambitny. 

Dyskusja udowodniła, że dobra literatura kobieca zasługuje na uznanie,  
recenzje i nagrody literackie, a etykieta „literatura kobieca” bynajmniej nie oznacza 

„mniej ambitna, czy „gorsza”.
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…
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Monika Piątkowska

Życie przestępcze  
w przedwojennej 
Polsce
PWN
Warszawa, 2012

Dwudziestolecie międzywo-
jenne to okres rozmachu, odbu-
dowy ojczyzny, zabaw, bankietów 
i niechlubnego rozwoju tzw. życia 
przestępczego. Przy ogromnych 
różnicach społecznych i mająt-
kowych, które istniały w latach 
20-tych i 30-tych w Polsce, prze-
stępczość miała idealne warunki 
do rozkwitu. 

Bohaterami tej fascynującej 
opowieści są wiec przestępcy 
międzywojnia, kasiarze, nielet-
ni złodzieje porywający bagaże, 
prostytutki, fałszywi pośrednicy, 
oszuści matrymonialni, włamy-
wacze. Kwitł handel ludźmi, czę-
sto dochodziło do afer podatko-
wych i katastrof ekonomicznych. 

Autorka z wielkim zaanga-
żowaniem odkrywa przed nami 
mroczne historie kryminalne, 
przygody obywateli półświatka 
oraz przedstawia ich tajemnice, 
namiętności, szaleństwa. Atu-
tem publikacji są zdjęcia, ryciny, 
bogaty materiał źródłowy i wiele 
ciekawostek.

Wiesław Myśliwski

Pałac
Znak
Kraków, 2012

Wybuch II światowej spra-
wia, że z pałacu uciekają  wszy-
scy mieszkańcy z właścicielami 
na czele. Na miejscu zostaje tylko 
pasterz Jakub. Wchodzi do pała-
cu, zagląda do pustych pokoi, 
z lękiem uchylając drzwi.

Po chwili jednak zaczyna się 
wędrówka Jakuba nie tylko po 
komnatach, ale także po życiu 
dworu, wydarzeniach z życiory-
su pana i jego rodziny. Otwiera-
jąc poszczególne pokoje, w rze-
czywistości coraz głębiej otwiera 
swój umysł na wyobraźnię. 

Po zepsuciu starego zegara, 
Jakub przestaje być sobą. Usia-
dłwszy w fotelu jaśniepana, za-
stanawia się, jakby to było być 
nim. Ulega niezwykłej meta-
morfozie tożsamości. Jak silna 
była władza rzeczywistego pana, 
że tak mocno zawładnął świado-
mością zwykłego pasterza? Co 
wydarzyło się w pałacu, że tak 
mocno wstrząsnęło psychiką bo-
hatera?

Rafał Podraza

Córka Kossaka.  
Wspomnienia o Mag-
dalenie Samozwaniec
Instytut Wydawniczy Latarnik
Warszawa, 2012

W czterdziestą rocznicę 
śmierci Magdaleny Samozwa-
niec ukazała się publikacja cio-
tecznego wnuka pierwszej damy 
polskiej satyry. Książka nie jest 
typową biografią. To zbiór wspo-
mnień rodziny, znajomych, przy-
jaciół oraz zagorzałych krytyków 
i wrogów szalonej Madzi. 

Publikacja zawiera bogatą 
dokumentację fotograficzną, listy, 
indeks osób, drzewo genealogicz-
ne Kossaków i Niewidowskich 
oraz zbiór anegdot o znakomitej 
satyryczce. 

Jaka naprawdę była Magdale-
na Samozwaniec? Jak wyglądało 
jej codzienne życie? Za co ceniła 
najbardziej ojca, Wojciecha Kos-
saka? Czy związek z drugim mę-
żem, Zygmuntem Niewidowskim 
był udany? Dlaczego pisarka wy-
dziedziczyła swoją jedyną córkę, 
Teresę i nie chciała z nią żadne-
go kontaktu? Lektura to skarbiec 
wiedzy o pisarce, o życiu w przed-
wojennym Krakowie i ówcze-
snym środowisku literackim.

Iwan Czistiakow

Strażnik Gułagu. 
Dziennik
Bellona
Warszawa, 2012

Czistiakow był dowódcą plu-
tonu straży obozowej Gułagu od-
powiedzialnego za budowę BAM-
-u (wielokilometrowej kolei). To 
inteligentny, wykształcony i bar-
dzo wrażliwy mężczyzna, którego 
zmuszono do pracy w obozowej 
straży. Opisuje warunki, w jakich 
żyją więźniowie i sam jest wstrzą-
śnięty tym, co obserwuje; rola, 
jaką pełni, wywołuje w nim bunt 
i wstręt. 

Autor dziennika jest bardzo 
samotny, bezsilny wobec syste-
mu, który traktuje go, jako narzę-
dzie. Iwan nie należy do partii, nie 
wolno mu z nikim spoufalać się, 
każde nieroztropne słowo może 
sprawić, że sam stanie się więź-
niem. Czystiakow w pewnym 
momencie zaczyna myśleć o sa-
mobójstwie, bo tylko ono może 
go uwolnić z tego koszmaru.

Książka zawiera ilustracje au-
tora, zdjęcia z propagandowych 
filmów, zeskanowane prawdziwe 
kartki dziennika, dzięki czemu 
staje się unikatowym świadec-
twem tamtych czasów  
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Słońce znajduje się obecnie w fazie bliskiej 
maksimum aktywności w 24 cyklu. 

Najczęściej liczba Wolfa wynosić będzie 
kilkadziesiąt, czyli wtedy na tarczy Słońca 
występują – co najmniej – dwie lub trzy gru-
py plam lub pojedyncze plamy, które powsta-
ją w obszarach fotosfery Słońca,  gdzie domi-
nują  silne pola magnetyczne. 

W sobotę, 20 kwietnia o godz. 00.04, 
Słońce wstępuje w znak Byka.  Ponadto jak 
corocznie, 20 kwietnia obchodzimy Świato-
wy Dzień	 Ziemi – zatem patrząc w niebo, 
nie zapominajmy o naszej Błękitnej Plane-
cie, a wstydźmy się szczególnie za tych, któ-
rzy porzucają śmieci w Lasku Wolskim, czy 
w Puszczy Niepołomickiej. 

Jeśli chodzi o Księżyc, na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady miesiąca nie bę-
dzie nam przeszkadzał w nocnych obserwa-
cjach nieba, bowiem kolejność faz Księżyca 
w kwietniu jest następująca: ostatnia kwadra 
3 IV o godz. 06.37, nów 10 IV o godz. 11.35, 
pierwsza kwadra 18 IV o godz. 14.31 i peł-
nia 25 IV o godz. 21.57. Najdalej od Ziemi  
(w apogeum) będzie Księżyc 15 IV o godz. 24,  
a najbliżej od Ziemi (w perygeum) znajdzie 
się Księżyc 27 IV o godz. 22.  

Ponadto Księżyc w swej wędrówce po 
nieboskłonie, w dniu 14 IV o godz. 21 zbliży 
się do Jowisza na odległość około 2 stopni,  

a 25 IV o godz. 2, muśnie Spikę (Kłos Panny), 
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Pan-
ny. W tym też dniu, dojdzie do częściowego 
(1%) zaćmienia Księżyca. Początek wejścia 
Srebrnego Globu w cień Ziemi to godz. 21.53,  
a jego wyjście nastąpi o godz. 22.23. 

Jeśli chodzi o planety, Merkurego bę-
dzie można zaobserwować na południowo-
-wschodnim niebie, najlepiej do połowy mie-
siąca, na godzinę przed wschodem Słońca, 
jako gwiazdkę zerowej wielkości.  

Wenus i Mars,  przebywają  zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne. Wenus pojawi się 
nam w maju wieczorem na zachodnim nie-
bie, a Mars dopiero w czerwcu o świcie przed 
wschodem Słońca.

Jowisza, z charakterystycznym cyklo-
nem – czerwoną plamą na jego powierzchni 
chmur oraz gromadkę galileuszowych sate-
litów, można  będzie obserwować w drugiej 
połowie nocy, coraz to niżej nad zachodnim 
horyzontem. 

Saturna, z pięknie prezentującymi się 
pierścieniami, który świeci w gwiazdozbio-
rze Panny, możemy obserwować przez całą 
noc. W związku z przebywaniem planety 
w pobliżu opozycji (28 IV) jej tarcza osiąga 
największą w tym roku średnicę kątową, aż  
19 sekund łuku. 

Przez teleskop zobaczymy oprócz wspo-

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Będzie to też jednocześnie Ponie-
działek Wielkanocny, więc czeka 
nas śmigus-dyngus; miejmy na-
dzieję, że wtedy będzie już na tyle 

ciepło, aby bez szwanku znieść tradycyjne 
„pokropienie” wodą. Tęsknimy bardzo za 
słonecznymi dniami, które powinny wyna-
grodzić nam tegoroczne śnieżne i ponure dni 
zimowe. 

Dlatego ogromnie pocieszającym będzie 
fakt, iż w tym miesiącu Słońce wznosi się 
coraz wyżej ponad równik niebieski – od 
5 do 15 stopni – tak, że w ciągu kwietnia 
w Małopolsce przybędzie dnia dokładnie 
o 103 minuty. 

Na Prima Aprilis, musimy się już na do-
bre przyzwyczaić do czasu letniego, bowiem 
Słońce wschodzi o godz. 6.16, a zachodzi 
o 19.12, natomiast w ostatnim dniu miesiąca, 
wschód Słońca nastąpi już o 5.18, a zachód 
dopiero o 19.57, zatem ostatniego kwietnia, 
we wtorek. Dzień będzie trwał 14 godzin i 39 
minut; będzie już dłuższy od najkrótszego 
dnia roku o 6 godzin i 34 minuty, ale jesz-
cze krótszy o 104 minuty od najdłuższego, 
czerwcowego dnia.

Przez cały miesiąc, a szczególnie w trze-
ciej dekadzie, będziemy notować zwiększo-
ną aktywność magnetyczną Słońca  (plamy, 
rozbłyski, wyrzuty plazmy w przestrzeń 
międzyplanetarną), za wyjątkiem średniej 
aktywności w pierwszej dekadzie kwietnia. 

MAgA Z yN

 „Grzmot w kwietniu – dobra nowina, już szron roślin nie pościna”. 
To przysłowie pasuje nie tylko na Prima Aprilis. 
Wyraża przy okazji naszą nadzieję na prawdziwą wiosenną aurę.

20 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – zatem patrząc w niebo,  
nie zapominajmy o naszej Błękitnej Planecie, a wstydźmy się szczególnie za tych, 

którzy porzucają śmieci w Lasku Wolskim, czy w Puszczy Niepołomickiej.

26 kwietnia o godz. 4, Księżyc zbliży się na niebie do Saturna na odległość prawie 
czterech stopni, co znakomicie ułatwi nam identyfikację tej planety. 

Spojrzenie 
w kwietniowe niebo
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Zaproszenie

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

mnianych pierścieni z przerwą Cassiniego, 
również jego największego satelitę - Tytana. 
Na dodatek, w dniu 26 IV o godz. 4, Księżyc 
zbliży się na niebie do Saturna na odległość 
prawie 4 stopni, co znakomicie ułatwi nam 
identyfikację tej planety. 

Urana i Neptuna, przebywających od-
powiednio w gwiazdozbiorach Ryb i Wod-
nika, możemy zaobserwować przez lunetę 
na porannym niebie, przy czym Uran wyło-
ni się z zórz porannych dopiero po połowie 
kwietnia. 

Od 16 do 25 kwietnia promieniują me-
teory z roju kwietniowych Lirydów. Radiant 

meteorów leży w pobliżu Wegi, najjaśniejszej 
gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni. Maksi-
mum aktywności (30 przelotów na godzinę) 
przypada na 22 kwietnia. W tym roku wa-
runki do ich obserwacji nie są najlepsze, gdyż 
w obserwacjach będzie nam przeszkadzał 
Księżyc podążający do pełni.

Oto tylko najważniejsze zjawiska na 

niebie, które polecałbym do obserwacji, lub 
chociażby do wiosennych spacerów przy bez-
chmurnym niebie, czego wszystkim Państwu 
serdecznie życzę, jednocześnie przypomnij-
my sobie takie optymistyczne przysłowie: 
„Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy nikt 
nie zubożeje”  

primAverA
oczarowuje od 535 lat

Chciałbym Państwu opowiedzieć coś o niezwykłej Wiośnie, 
bo mającej aż 535 lat. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią w 1978 roku, 
gdy miała ona równo 500 lat. Spytacie: a cóż to za dziwadło? 
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dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Tegoroczna wiosna astronomiczna 
będzie trwała, jak zwykle, przez 
93 dni. Rozpoczęła się 20 marca 
o godz. 12.04. Dlaczego akurat 

wtedy? Przyjmuje się bowiem, że rozpoczyna 
się ona na naszej półkuli z chwilą przejścia 
środka tarczy Słońca przez punkt równonocy 
wiosennej, tzw. punkt Barana. 

Punkt ten wyznaczają na niebie przecina-
jące się koła wielkie: Równik niebieski, czyli 
przedłużenie płaszczyzny równika ziemskie-
go i Ekliptyka, po której porusza się w ciągu 
roku Słońce. W tym momencie, rokrocznie 
jednak innym – co wiąże się z niejednostaj-
nością ruchu orbitalnego Ziemi – Słońce 
„przechodzi” z półkuli południowej na pół-
nocną, ze znaku Ryb w znak Barana. 

Rozpoczyna się wtedy astronomiczna 
wiosna, która niestety rzadko pokrywa się 
z naszymi obserwacjami czy odczuciami, 
czyli wiosną termiczną. W klimatologii zaś 
przyjmuje się, że wiosna termiczna (poprze-
dzona przez przedwiośnie) rozpoczyna się 
wtedy, gdy średnia temperatura dobowa wy-
nosi minimum +50C, a świat roślinny rozpo-
czyna już na dobre wegetację. 

W tym jakże podniosłym, nieomal wio-
sennym nastroju, chciałbym Państwu opo-
wiedzieć coś o niezwykłej Wiośnie, bo mają-
cej aż 535 lat. Po raz pierwszy zetknąłem się 
z nią (oryginałem) w 1978 roku, gdy miała ona 
równo 500 lat. Spytacie: a cóż to za dziwadło? 

Otóż ta sędziwa Wiosna to dzieło ma-
larskie Sandro Botticellego (1445-1510) 
zatytułowane  Primavera czyli Wiosna, ina-
czej zwana „Wiosennym ogrodem Wenus”, 
powstałe najprawdopodobniej w 1478 roku  
(w literaturze wymieniane są też późniejsze 
lata – chyba w zależności od przyjętego mo-
mentu pierwszego lub ostatniego pociągnię-
cia pędzlem mistrzowskiej ręki). 

Obraz ten (tempera na desce, 203 x 314 
cm) znajduje się w Muzeum Uffizi we Flo-
rencji. Jestem pewien, że wielu z Państwa 
widziało, jeśli nie oryginał, to przynajmniej 
reprodukcję tego obrazu. Gdy oglądałem go 
w galerii po raz pierwszy, jego kolory były 
jakby przygaszone. 

Spowodowane to było niewłaściwą konser-
wacją, złym zawerniksowaniem dzieła w XIX 
wieku. Po przeprowadzonej renowacji w 1982 
roku, obraz zajaśniał pełnią barw i również 
w chwili obecnej, jak przed wiekami, olśniewa 
zwiedzających swym niesamowitym pięknem. 

Autor tego dzieła, Sandro Botticelli uro-
dził się we Florencji, w 1444 lub 1445 roku 
i zmarł tamże, 17 maja 1510 roku. Był jed-

nym z najwybitniejszych przedstawicieli 
tzw. Szkoły florenckiej. W tamtych czasach 
Florencja rozkwitała i bogaciła się znacznie, 
a właśnie dzieciństwo i młodość Sandra przy-
padły na okres rosnącej potęgi rodu Medyce-
uszy. Głowa rodu, Cosimo de Medici, rządził 
całym miastem, będąc przy tym wielkim me-
cenasem sztuki. 

Rok 1469, pamiętny w dziejach Florencji 
objęciem rządów przez Wawrzyńca Wspa-
niałego (Lorenzo Magnifico), to również rok, 
w którym Botticelli otworzył własną pracow-
nię. W mieście roiło się wówczas od warsz-
tatów rzeźbiarskich, malarskich i snycerskich 
(było ich ponoć 54), lecz warsztat Sandra nale-
żał do najbardziej wziętych, szczególnie w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Na dworze Medyceuszy, w tyglu żar-
liwych dyskusji, rozstrzygano o sprawach 
sztuki, oceniano doświadczenia, wypracowy-
wano nowe koncepcje artystyczne, porówny-
wano i osądzano dzieła różnych artystów. 

Botticelli, w latach swej największej ak-
tywności twórczej, brał udział w tych dyspu-
tach. Tam zetknął się z filozofią neoplatońską, 
która głosiła m. in. wieczną doskonałość na-
tury, idealizowała mitologię świata antyczne-
go i stworzyła alegorie o treściach intelektual-
nych, transponowanych do poezji i malarstwa 
w poszukiwaniu harmonii Wszechświata. 

Właśnie w Wiośnie oczarowanie artysty 
naturą i starożytnymi mitami wydaje się być 
całkowite, a pełna słodyczy harmonia skrywa 
świadomość ostatecznej nieuchronności lo-
sów człowieka. Dzieło to często jest łączone 
z listem, jaki Marsilio Ficino napisał w 1477 
roku do swego ulubionego ucznia Lorenza di 
Medici. List ten zawiera horoskop Lorenza 
oparty na astralnej koniunkcji Wenus i Mer-
kurego, mówi także o Wenus jako o uosobie-
niu miłości, prowadzącej od świata doświad-
czeń do sfery idei i kontemplacji. 

Być może dyskusje na dworze Medyce-
uszy, właśnie nad tym horoskopem Lorenza, 
zainspirowały i skłoniły Sandra do stworze-
nia tego niesamowitego obrazu. W Wiośnie  
dostrzegano królestwo Wenus, która otrzy-
mała rysy pięknej Simonetty Vespucci  

(w której Botticelli chyba był zadurzony), 
damy dworu medycejskiego, zmarłej niestety 
przedwcześnie w 1476 roku. 

Bogini Wenus stoi w centrum kompo-
zycji oddzielając sferę zmysłów – z Zefirem 
ścigającym Horę i z Florą rozrzucającą kwia-
ty – od sfery wysublimowanej duchowości 
z tańczącymi trzema Gracjami i Merkurym, 
w którym rozpoznano Giuliana de Medici 
– brata Lorenza. Wenus, personifikacja uni-
wersalnej miłości, symbolizuje przejście od 
praktycznej aktywności do kontemplacji, od 
czasu ludzkiego do wieczności. 

Widziano w nim alegorię Sądu Parysa; 
złożone znaczenie przypisywano też bogatej 
roślinności, bowiem Botticelli przedstawił na 
obrazie około pięćset (!) rozmaitych gatun-
ków. Tajemnica kompozycji tego obrazu tkwi 
w kreowaniu rytmu głębi, przestrzeni, gęsto-
ści i przezroczystości materii. 

Ażur konarów, nakrapiany złocistymi 
jabłkami, czarownie odtworzona wiosenna 

roślinność Toskanii, stały się tłem dla mi-
tycznych odwołań, ożywionych wyrafinowa-
ną mozaiką barw i wibracją każdej cząstki 
płaszczyzny obrazu. W niewypowiedzianie 
słodkim wdzięku ulotnych chwil, w krótko-
trwałej, kalejdoskopowej wizji, Botticelli sła-
wi oczarowanie utęsknionym i niedosięgłym 
Edenem. 

Na polecenie papieża Sykstusa IV, Botti-
celli tworzy w Rzymie w latach 1481-1483, 
freski w Kaplicy Sykstyńskiej (epizody z życia 
Chrystusa i Mojżesza). Po powrocie do Flo-
rencji, artysta namalował znane obrazy mi-
tologiczne, nie mniej piękne jak Primavera, 
a mianowicie: Narodziny Wenus – pierwszy 
w Renesansie „pogański” akt (Uffizi) oraz 
Wenus i Mars (National Galery, Londyn), 
składające się tematycznie razem z Primaverą 
w tryptyk (każda Wenus ma rysy Simonetty 
Vespucci). 

Po roku 1490 Botticelli namalował, pod 
wpływem kazań Savanaroli, szereg obrazów 
o tematyce religijnej. Zilustrował też Boską 
Komedię Dantego, ale żadne późniejsze dzie-
ła Botticellego nie dorównują Primaverze.  
Cóż, taka Wiosna jest tylko jedna…  

Właśnie w Wiośnie oczarowanie artysty naturą i starożytnymi mitami  
wydaje się być całkowite, a pełna słodyczy harmonia skrywa świadomość  

ostatecznej nieuchronności losów człowieka.

Wenus, personifikacja uniwersalnej miłości, symbolizuje przejście od praktycznej 
aktywności do kontemplacji, od czasu ludzkiego do wieczności.
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ochronA prAw 
pasa¿erów linii lotniczych
W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku nastąpił znaczny wzrost pasażerskich 
przewozów lotniczych. Wynikało to przede wszystkim z faktu pojawienia się 
tzw. tanich linii lotniczych, które ograniczyły w maksymalnym stopniu swoje 
świadczenia wobec pasażera oferując mu w zamian bardzo niską cenę biletu. 

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

Niestety pojawiły się również zja-
wiska niekorzystne, a mianowi-
cie naruszanie przez przewoźni-
ków lotniczych praw pasażerów. 

Dostrzegając ten problem Parlament Eu-
ropejski i Rada wydały rozporządzenie nr 
261/2004 określające wspólne zasady napra-
wy szkód oraz pomocy pasażerom odlatują-
cym z lotniska znajdującego się w państwie 
członkowskim, a także odlatującym w pań-
stwie trzecim i lądującym na terytorium UE, 
jeżeli lot jest obsługiwany przez przewoźnika 
kraju UE.

Zgodnie z jego postanowieniami pasażer 
ma prawo do pełnej informacji, która linia lot-
nicza obsługuje jego lot, ponieważ działalność 
linii uznanych za niebezpieczne jest zakazana 
lub poważnie ograniczona na terenie UE. 

Ponadto w momencie zakupu biletu prze-
woźnik ma obowiązek poinformować pasa-
żera o obowiązujących przepisach (prawach 
pasażera) oraz podać ostateczną cenę lotu,  
a w szczególności: cenę biletu, podatki, opła-
ty lotniskowe oraz inne obowiązkowe opłaty 
i dopłaty (np. nadbagaż). Informacje te powin-
ny być jednoznaczne i znane od rozpoczęcia 
procedury rezerwacji, aby kupujący miał moż-
liwość ich akceptacji lub odrzucenia.

Kolejną niedogodnością, na jaką jest 

narażony pasażer podróżujący drogą lot-
niczą, jest opóźnienie lub odwołanie lotu. 
Pasażerom, których lot jest opóźniony o co 
najmniej: 2 godz. –  lot do 1500 km, 3 godz. 
– w przypadku lotów wewnątrz wspólnoto-
wych dłuższych niż 1500 km oraz lotów od 
1500 km do 3500 km oraz 4 godz. lot po-
wyżej 3500 km, przysługują te same prawa, 
jak w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład. 
Opóźnienie powyżej 5 godzin umożliwia pa-
sażerowi, który nie zdecyduje się na kontynu-
owanie podróży domaganie się zwrotu ceny 
biletu oraz do powrotnego lotu do miejsca 
rozpoczęcia podróży. 

Natomiast odwołanie lotu uprawnia 
do, oprócz wspomnianych korzyści, zwrotu 
należności za bilet zmianę lotu do miejsca 
przeznaczenia w podobnych warunkach oraz 
odszkodowania pieniężnego. To ostatnie nie 
przysługuje w przypadku  poinformowania 
pasażera o odwołaniu lotu na co najmniej 14 
dni przed terminem wylotu, zaoferowaniu 
w tym terminie innego lotu z wylotem opóź-
nionym o 2 godz. i przylotem nie później niż 

4 godz. w stosunku do odwołanego, jeżeli 
linia lotnicza udowodni, iż odwołanie lotu 
zostało spowodowane okolicznościami nad-
zwyczajnymi, których nie można było prze-
widzieć (np. złe warunki atmosferyczne).

Ostatnią kwestią jest zagubienie lub 
uszkodzenia bagażu, na który został wy-
stawiony kwit bagażowy. Maksymalna wy-
sokość odszkodowania wynosi 1220 euro. 
Dotyczy to zarówno utraty lub uszkodzenia 
bagażu albo opóźnienia w jego dostarczeniu. 

W tym przypadku również występują 
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzial-
ności, zwłaszcza gdy przewoźnik udowodni, 
iż podjął wszelkie niezbędne środki, aby za-
pobiec szkodzie lub pasażer umieścił w ba-
gażu rzeczy, za które przewoźnik nie ponosi 
odpowiedzialności (zazwyczaj dotyczy to 
rzeczy wartościowych np. gotówki, papierów 
wartościowych, kosztowności, dzieł sztuki 
lub łatwych do uszkodzenia np. sprzętu elek-
tronicznego). 

Obowiązkiem pasażera jest zgłoszenie 
skargi do przewoźnika w ciągu 7 dni w ra-

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.  
ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku od-
mowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozpo-
rządzenie (EWG) nr 295/91

W momencie zakupu biletu przewoźnik ma obowiązek poinformować pasażera  
o obowiązujących prawach pasażera oraz podać ostateczną cenę lotu,  
a w szczególności: cenę biletu, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne  

obowiązkowe opłaty i dopłaty (np. nadbagaż).
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zie uszkodzenia bagażu (opóźnienie w jego 
dostarczeniu wydłuża ten okres do 21 dni). 
Szczególnie należy podkreślić, iż przewoźnik 
nie może domagać się od pasażera przedsta-
wienia rachunków za rzeczy przewożone jako 
bagaż rejestrowany w celu udokumentowania 
wysokości poniesionej szkody. 

Pasażer, który stwierdzi naruszenie swo-
ich praw powinien w pierwszej kolejności 
skontaktować się z przewoźnikiem oraz 
(zwłaszcza w braku ugodowego załatwienia 
sporu) odpowiednimi organami państwowy-
mi lub organizacjami, do których zadań nale-
ży ochrona praw konsumentów. 

W odniesieniu do praw pasażerów linii 
lotniczych jest to: 
•	 Urząd	 Lotnictwa	 Cywilnego	 Komisja	

Ochrony Praw Pasażerów www.ulc.gov.pl
•	 Urząd	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumen-

tów www.uokik.gov.pl
•	 a	 także	 organizacje	 konsumenckie	 np.	 

Europejskie Centrum Konsumenckie  

Overbooking

W przypadku tanich linii lotniczych do najczęściej stosowanych praktyk należy tzw. over-
booking, czyli odmowa przyjęcia na pokład pasażera z ważnym biletem. W takiej sytuacji 
przepisy rozporządzenia nakazują przewoźnikowi znaleźć w pierwszej kolejności osoby, 
które dobrowolnie zrezygnują z podróży lub wyrażą zgodę na późniejszy lot za odpowied-
nią rekompensatą finansową (ustalaną w drodze indywidualnych negocjacji). 

Jeżeli nadal brak jest wolnych miejsc pasażer ma prawo do zwrotu ceny biletu w ciągu 7 
dni albo żądania innego lotu do miejsca przeznaczenia w porównywalnych warunkach. 
Oprócz tego linia lotnicza zobowiązana jest do zapewnienia posiłków i napojów w ilościach 
odpowiednich do czasu oczekiwania, bezpłatnych dwóch rozmów telefonicznych, a w razie 
konieczności do jednego lub więcej noclegów z bezpłatnym transportem do miejsca zakwa-
terowania i z powrotem na lotnisko. Oprócz tego pasażer może domagać się niezwłocznej 
wypłaty odszkodowania, którego wysokość uzależniona jest od długości lotu:

•		250	euro	–	do	1500	km
•		400	euro	–	1500-3500	km
•		600	euro	–	powyżej	3500	km

Odszkodowanie jest zmniejszone o 50 proc., jeżeli przewoźnik zapewni lot alternatywny, 
którym pasażer przybędzie do miejsca przeznaczenia nie później niż odpowiednio 2, 3 lub 
4 godziny.

od kiedy zacz¹æ

przygodê?
Gabinety dermatologii estetycznej oferują pacjentom szeroką gamę zabiegów 
spowalniających procesy starzenia się skóry, jak chociażby pilingi chemiczne, 
mezoterapię, botoks czy wypełnianie zmarszczek.

dr Anita Dziunikowska 
dermatolog

Nie ma określonej dolnej granicy 
wieku, od której zaleca się ko-
rzystanie z zabiegów medycyny 
estetycznej. Zależy to od indy-

widualnych potrzeb konkretnego pacjenta.

Pilingi chemiczne
to zabiegi stosowane głównie u osób młodych. 

Polegają na złuszczaniu naskórka i skóry wła-
ściwej. Kwas migdałowy, pirogronowy i salicy-
lowy stosowane są głównie jako uzupełniająca 
terapia trądziku, leczenie nadmiernego łojoto-
ku i przebarwień pozapalnych. 

W przypadku pacjentów z bliznami po-
trądzikowymi wskazane jest zastosowanie 
mocniejszych pilingów np. kwasu trójchlo-
rooctowego. Ze względu na swoje właściwo-
ści pilingi są idealne dla nastolatek i kobiet, 
które chcą odświeżyć skórę, ujednolicić jej 
koloryt. 

Mezoterapia
to zabieg polegający na mikronakłuciach 
skóry z jednoczesnym podaniem substancji 
leczniczej. Stosuje się go przede wszystkim 

w celu odżywienia i nawilżenia skóry, oraz 
dostarczenia składników pobudzających fi-
broblasty do produkcji kolagenu. Procedura 
przynosi zamierzony efekt, gdy stosowana 
jest w serii kilku zabiegów wykonywanych co 
2-4 tygodnie. 

Jest godna polecenia w grupie młodszych 
pacjentek 20-, 30- letnich. Regularne powta-

Pamiętajmy, że w medycynie estetycznej,  
napompowane twarze maski, to nie  

kanon piękna, tylko efekt braku rozsądku,  
zarówno pacjenta jak i lekarza.
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rzanie mezoterapii w tym wieku (jedna seria 
na rok) ma działanie profilaktyczne i zapro-
centuje w przyszłości spowolnionym starze-
niem się skóry. 

W grupie kobiet dojrzałych do mezo-
terapii wykorzystywane są preparaty o bo-
gatszym składzie, wyższym stężeniu kwasu 
hialuronowego. Regularne zabiegi z zastoso-
waniem optymalnej ilości preparatu dadzą 
widoczne efekty nawilżenia skóry i spłycenia 
drobnych zmarszczek. 

Botoks
Nie ma innego zabiegu, wokół którego 

urosło tyle negatywnych mitów co o botok-

sie. Preparat ten jest stosowany w medycynie 
(nie tylko estetycznej) od wielu lat, dlatego 
jego działanie i ewentualne skutki niepożą-
dane są dokładnie przebadane i znane. 

Zabieg ostrzykiwania botoksem stosuje 
się w celu czasowego wygładzenia zmarsz-
czek mimicznych twarzy. Praktyka lekarska 
pokazuje, że w leczeniu zmarszczek czoła 
oraz zmarszczek wokół oczu botoks nie ma 
sobie równych. Polecany jest pacjentkom 
z aktywną mimiką twarzy, a więc nie wiek 
jest tutaj najważniejszy. 

wypełnianie zmarszczek
Z wiekiem nasza skóra traci elastyczność, 

pojawiają się zmarszczki i głębsze bruzdy 
(nosowo-wargowe, bruzdy marionetek, do-
liny łez). Dochodzi także do utraty objętości 
policzków i ścieńczenia czerwieni wargowej. 
Procesy te wynikają głównie z utraty kwasu 
hialuronowego, a pierwsze ich oznaki mogą 
pojawić się już u młodych kobiet. 

Dermatologia estetyczna daje nam jed-
nak możliwość uzupełnienia wspomnianych 
ubytków poprzez podskórne podanie natu-
ralnego kwas hialuronowego w obszar wyma-
gający korekty. Dobór odpowiedniej gęstości 
preparatu, a przede wszystkim zachowanie 
umiaru odnośnie jego ilości zagwarantuje 
nam uzyskanie naturalnego efektu   

T£uSzcz
za i przeciw
Tłuszcz, obok białek i węglowodanów, stanowi główny składnik odżywczy 
organizmu człowieka. Mówiąc o tłuszczach warto zwrócić uwagę na proces 
smażenia, do którego są one często wykorzystywane.

Magdalena Urban
Poradnia Dobry Dietetyk

Mimo że tłuszcz należy do naj-
bardziej skoncentrowanych 
źródeł energii w naszym co-
dziennym menu pełni bardzo 

ważne funkcje w ustroju m.in.: 
•	 chroni	przed	nadmierną	utratą	ciepła,
•	 stabilizuje	 narządy	 wewnątrz	 ciała	 (jako	

naturalny tłuszcz około narządowy), chro-
niąc je przed przemieszczaniem i urazami,

•	 jest	 budulcem	 błon	 komórkowych	 oraz	
stanowi ważny element wchodzący w skład 
wielu hormonów, cholesterolu oraz waż-
nych substancji wewnątrzkomórkowych,

•	 stanowi	 materiał	 zapasowy	 –	 kumulo-
wana jest w nim energia, która może być 
wykorzystywana w czasie długich przerw 
pomiędzy posiłkami po zabiegu operacyj-
nym,

•	 jest	czynnikiem	sycącym	i	hamującym	wy-
dzielanie soku żołądkowego,

•	 jest	 źródłem	 witamin	 rozpuszczalnych	
w tłuszczach (A, D, E i K) oraz NNKT (Nie-
zbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe),

•	 wpływa	na	prawidłowy	wygląd	skóry	oraz	
włosów. 
Zwracając uwagę na szereg funkcji, jakie 

spełnia tłuszcz w naszym organizmie, jego 
całkowita eliminacja z diety, poprzez wpro-

wadzenie produktów nie zawierających go, 
nie jest wskazana. Jeśli tłuszcz spożywany jest 
w odpowiednich ilościach (20-30% dobo-
wego zapotrzebowania energetycznego), nie 
szkodzi, wręcz stanowi niezbędny element 
naszej zdrowej diety.

Biorąc pod uwagę rodzaj wiązań, a za 
czym idzie właściwości i oddziaływanie na 
ustrój kwasy tłuszczowe możemy podzielić na:
•	 nasycone	kwasy	tłuszczowe,
•	 mononienasycone	 (jednonienasycone)	

kwasy tłuszczowe (MUFA),
•	 wielonienasycone	kwasy	tłuszczowe	(PUFA).

Nasycone kwasy tłuszczowe w swoim łań-
cuchu mają wyłączenia pojedyncze wiązania 

Najważniejsza zasada smażenia, to unikanie potraw panierowanych, gdyż pomiędzy 
białkami mięsa, a cukrami zawartymi w panierce dochodzi do reakcji, podczas której 

powstaje związek chemiczny bardzo oporny na działanie soków trawiennych.
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i występują głównie w produktach zwierzę-
cych. Przeprowadzone badania wykazują na 
ich silne działanie hipercholesterolemiczne 
(podnoszą zawartość cholesterolu we krwi) 
efektem tego jest przyspieszone odkładanie 
się blaszki miażdżycowej w naczyniach tętni-
czych, co z kolei prowadzi do rozwoju choro-
by niedokrwiennej serca. 

Nasycone kwasy tłuszczowe stanowią 
również czynnik wspomagający rozwój ta-
kich chorób jak otyłość, cukrzyca insuli-
noniezależna oraz choroby nowotworowe, 
przede wszystkim rak okrężnicy, gruczołu 
piersiowego i prostaty.

Główne źródła nasyconych kwasów 
tłuszczowych to:
•	 masło,	smalec,	słonina
•	 mięso	i	jego	przetwory	(wędliny,	konserwy)
•	 mleko	i	jego	przetwory	(śmietana,	jogurty,	

sery)
•	 olej	kokosowy	i	olej	palmowy.

Jednonienasycone	 kwasy	 tłuszczowe 
mają w swojej budowie jedno wiązanie po-
dwójne. Najbardziej powszechnym kwasem 
z tej grupy jest kwas oleinowy, którego najbo-
gatszym źródłem jest oliwa z oliwek. Do in-
nych źródeł tych kwasów tłuszczowych nale-
ży olej rzepakowy, migdały, orzechy laskowe, 
pistacje oraz nasiona sezamu i pestki dyni. 

Liczne badania wykazały, że jednoniena-
sycone kwasy tłuszczowe mogą pełnić rolę 
ochronną w profilaktyce miażdżycy. Zastą-
pienie tłuszczy nasyconych przez jedno- lub 
wielonienasycone powoduje obniżenie po-
ziomu cholesterolu całkowitego i cholestero-
lu LDL (tzw. zły cholesterol) we krwi. 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
charakteryzują się obecnością kilku wią-
zań podwójnych. Do grupy tej zaliczamy 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
(NNKT), czyli np. kwas linolowy (z rodzi-
ny omega 6), kwas α-linolenowy (z rodziny 
omega 3). Muszą być one dostarczone z po-
żywieniem, ponieważ nasz organizm nie ma 
zdolności ich samodzielnego wytworzenia.

Mówiąc o tłuszczach warto zwrócić uwagę 
na proces smażenia, do którego są one często 
wykorzystywane. Znaczenie ma zarówno ro-
dzaj i ilość użytego tłuszczu, produkt, jaki sma-
żymy, jak i czas oraz temperatura smażenia. 

Najważniejsza zasada smażenia, to uni-
kanie potraw panierowanych, gdyż pomiędzy 
białkami mięsa, a cukrami zawartymi w pa-
nierce dochodzi do reakcji, podczas której 
powstaje związek chemiczny bardzo oporny 
na działanie soków trawiennych. 

Starajmy się również smażyć na patel-
niach teflonowych, gdzie ilość stosowanego 
tłuszczu może być niewielka (mięso „kąpane” 
w tłuszczu może zawierać ponad 100 proc. 
więcej kalorii niż normalnie). Im dłużej sma-
żymy mięso, tym więcej toksycznych związ-
ków chemicznych pojawia się na patelni. 

Dochodzi również do utleniania niektórych 
witamin (A, D, E, B6). 

Pamiętajmy, aby olej na patelni był dobrze 
rozgrzany, ale niedymiący. Jeżeli jego tempe-
ratura będzie zbyt niska, podczas smażenia 
tłuszcz będzie wnikał do wnętrza produktu 
i niepotrzebnie zwiększał jego kaloryczność 
oraz pogarszał strawność. Z kolei przegrzany 
tłuszcz przyspiesza tworzenie niebezpiecz-
nych dla naszego organizmu związków. 

Do smażenia najlepiej nadają się tłuszcze, 
które posiadają wysoką temperaturę topnie-
nia oraz zawierają jednonienasycony kwas 
oleinowy. Dlatego najlepszy wybór to oliwa 
z oliwek lub olej rzepakowy  

Do smażenia najlepiej nadają się tłusz-
cze, które posiadają wysoką temperaturę 
topnienia oraz zawierają jednonienasy-
cony kwas oleinowy. Najlepszy wybór to 

oliwa z oliwek lub olej rzepakowy.

Źródła kwasów
Omega 6:
•		 Kwas	 linolowy	 –	 najbogatsze	 źródła	

to oleje roślinne: olej kukurydziany, 
słonecznikowy, krokoszowy, z pestek 
winogron, ale także: orzechy włoskie, 
pestki dyni, nasiona słonecznika oraz 
sezamu.

Omega 3:
•		 Kwas	α-linolenowy	–	olej	 sojowy,	 rze-

pakowy, lniany, orzechy włoskie oraz 
siemię lniane (nasiona lnu).

•		 EPA	i	DHA	–	tłuste	ryby	morskie	(ło-
soś, makrela, sardynki, śledzie, tuń-
czyk); ryby z zimnych północnych oce-
anów zawierają duże ilości EPA, a ryby 
z mórz południowych więcej DHA.

dziczyznA 
na królewskim stole
W pierwszym artykule, o tradycjach kulinarnych czasów średniowiecza,  
wspominałem, iż dziczyzna na królewskim stole pojawiała się 
dość rzadko, a ta która tam trafiała, pochodziła zazwyczaj 
z drobnych zwierząt, jak na przykład zajęcy czy bażantów. 
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Konrad Knapik
Muzeum Niepołomickie
współpraca: Michał Hajdus
Restauracja Królowa Bona, Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Do XV wieku, polowania były 
istotną gałęzią gospodarki, 
a dziczyzna była ważnym do-
pełnieniem diety ówczesnych 

mieszkańców królestwa, zwłaszcza w porach 
zimowych. Większe polowania organizowa-
no przy okazji wojen – szczególnie tych pro-
wadzonych poza granicami kraju. 

Suszona dziczyzna była głównym poży-
wieniem, które zabierano na wyprawy wojen-
ne. Z kilku względów, suszone mięso było bo-
gate w składniki odżywcze, nie psuło się, nie 
wymagało specjalnych środków transportu, 
a co najważniejsze nie było drogie. 

W kronice Długosza możemy znaleźć 
wiele fragmentów, które mówią o tego typu 
polowaniach. Na przykład ten: „Władysław 
zaś, król Polski zabawiając się łowami w Bia-
łowieży przez ośm dni, wielką ilość zwierzyny 
ubił, którą soloną w beczkach spuścił Narwią 
i Wisłą do Płocka, aby mieć z niej zapas goto-
wy na przyszłą wojnę”. 

Jest to zapis zamieszczony w Kronice pod 
rokiem 1409 i odnosi się do zapasów, które 
gromadzono na planowaną wojnę z Zako-
nem Krzyżackim w roku 1410. Łowy zapew-
ne były zaplanowane na szeroką skalę i pro-
wadzone w wielu miejscach, także w Puszczy 
Niepołomickiej. 

Jednak, jak pokazują rachunki dworskie, 
na królewskim stole dziczyzna nie pojawia 
się często. Jest kilka możliwych powodów 
takiego stanu rzeczy. Na dwór w Krakowie 
wdzierała się coraz mocniej zachodnia moda, 
również kulinarna, która odchodziła od dzi-
kiego mięsa. Kolejny, myślistwo, zarówno 
wtedy, jak i dziś, traktowane było jako forma 
rozrywki i rekreacji. Polowania były domeną 
szlachty, obok której uczestniczyły także sta-
ny niższe, jednak tylko w charakterze służby, 
która pomagała możnym organizować na-
gonkę, opiekować się sokołami oraz psami. 

Ogromna część obszarów leśnych nale-
żała do regale monarszego (prawo monarchy 
panującego do łowów na grubego zwierza 
m.in. tura czy niedźwiedzia oraz  wydzielone 
kompleksy leśne do jego wyłącznej dyspozycji. 
Zwykli ludzie nie mogli tam polować, chyba 
że posiadali odpowiednie nadania i przywile-
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Obfitość zwierzyny w Niepołomicach pozwalała organizować polowania na różne 
zwierzęta, m. in. tury, jelenie i dziki, czyli zwierzynę grubą. Takie łowy wymagały 

różnorodnych przygotowań. Brało w nich udział od 50 do 100 osób, król, zaproszeni 
goście, łowczy, naganiacze, psiarze i wielu innych.

je. Chłopi mogli w lesie używać sieci i wnyków 
do polowań na małego zwierza lub wypasać 
bydło i zbierać drewno na opał, jeśli ich pan 
posiadał odpowiednie przywileje.

W Puszczy Niepołomickiej polowano 
bardzo często, królowie dbali o okoliczne 
lasy ustanawiając łowczych i wykupując zie-
mie wokół Puszczy od prywatnych właści-
cieli. Obfitość zwierzyny w Niepołomicach 
pozwalała organizować polowania na różne 
zwierzęta, m. in. tury, jelenie i dziki, czyli 
zwierzynę grubą. Takie łowy wymagały róż-
norodnych przygotowań. Brało w nich udział 
od 50 do 100 osób, król, zaproszeni goście, 
łowczy, naganiacze, psiarze i wielu innych.  

Często zdarzało się, że trofeami, futrami 
i innymi przedmiotami związanymi z upo-
lowaną zwierzyną król obdarowywał po-
selstwa, dostojników oraz innych władców. 
Wielkie polowanie na dziki, zarządzone 
przez królową Jadwigę odbyło się w Niepoło-
micach jesienią 1393 r., przewodził mu kró-
lewski łowczy Litwanus – Kuszma. 

Kolejnym przykładem polowania na dzi-
ka przedstawionym w źródłach, jest wzmian-
ka w Kronice Galla Anonima, która mówi 
o tym jak jedenastoletni książę Bolesław 
Krzywousty ubił dzika jednym pchnięciem 
oszczepu, dając wyraz wielkiego męstwa 
i siły. „Pewnego razu Marsowe dziecię,  ujrzało 

ogromnego dzika, przechodzącego i chowają-
cego się w gęstwinę leśną; natychmiast zerwał 
się od stołu, pochwycił oszczep i popędził za 
nim, atakując go zuchwale sam jeden, nawet 
bez psa. Bolesław, uniesiony męstwem, sam 
zwycięsko stoczył w cudowny sposób pojedy-
nek: ze zwierzem”. 

Współcześnie dziczyzna, trafia na nasze 
stoły w bardziej prozaicznych okoliczno-
ściach. Wraz z Michałem chcielibyśmy zapro-
sić państwa do restauracji zamkowej Królowa 
Bona, aby sprawdzić czy to czym zachwycali 
się królowie i królowe w dawnych czasach, 
podane dzisiejszym sposobem, może być 
równie smaczne.

Karczek z dzika 
na modrej kapuście z purée selerowym 
i sosem jałowcowym

Karczek z dzika (5 porcji)
–  Karczek z dzika 1,5 kg
–  Seler 1,5 kg
–  Marchew 0,5 kg
–  Cebula 0,5 kg
–  Świeży rozmaryn
–  Świeży tymianek
–  Czosnek 1 gł.
–  Kapusta czerwona 2 gł.
–  Śliwka suszona 0,1 kg
–  Śmietana 30% 0,25L
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–  Masło 0,1 kg
–  Wino czerwone 0,5L
–  Owoce jałowca
–  Sól
–  Pieprz
–  Bulion wołowy 0,5L
–  Mleko 0,5L
–  Gin lubuski 0,5L
–  Miód 0,2L

Karczek należy dokładnie oczyścić i zwią-
zać dratwą, a następnie obsmażyć na dużym 
ogniu. Warzywa przesmażyć i przygotować 

z nich wywar, do wywaru dodać obsmażony 
karczek, następnie podlać czerwonym winem. 
Mięso dusić około godziny pod przykryciem.

Seler ugotować w mleku z dwoma ząb-
kami czosnku i gałązką rozmarynu. Całość 
należy przykryć pergaminem – dzięki temu 
seler bardziej przesiąknie aromatem czosnku 
i rozmarynu. Ugotowany seler należy dobrze 
odgnieść i dodać do zredukowanej śmietany, 
a następnie przetrzeć prze sito. 

Aby przygotować kapustę, należy na ma-
śle zeszklić cebulę, do której należy dodać 

miód. Gdy miód się skarmelizuje, należy do-
dać pokrojoną kapustę i podlać czerwonym 
winem. Następnie należy dodać pokrojo-
ne suszone śliwki i dusić, aż kapusta będzie 
odpowiednio miękka, na koniec przyprawić 
solą i pieprzem.

Aby przygotować sos, należy wlać na 
patelnię gin oraz wrzucić rozgniecione owo-
ce jałowca i podlać sosem spod karczku. Po 
około 5 minutach gotowania należy zreduko-
wać ogień do minimum i dodać schłodzone, 
roztopione masło  

winnice 
pogórza wielickiego

Wino znane było już w odległej 
starożytności i było bodajże 
pierwszym trunkiem, 
którego technologię wytwarzania 
opanował człowiek. 

Klaudia Kotarba
pracownik UMiG Świątniki Górne
Janusz Czerwiński
mieszkaniec Kłaja, pasjonat historii

Kolebką winiarstwa jest Kaukaz, 
gdzie do dzisiaj rośnie w stanie 
dzikim podgatunek winorośli 
(subsp. caucasica Vavilov), z które-

go wywodzi się większość odmian uprawnych. 
Wino gronowe otrzymuje się przez fer-

mentację soku wyciśniętego z owoców, zwa-
nego moszczem. Z produktów pofermenta-
cyjnych uzyskuje się kwas winowy – używany 
w przemyśle spożywczym, kamień winny 
– stosowany do wypieku ciast, czyszczenia 
mosiądzu i w farbiarstwie, zaś wytłoczyny 
oraz liście zerwane tuż przed winobraniem są 
wartościową paszą dla bydła. 

Z nasion tłoczony jest olej, natomiast 
z węgla drzewnego powstałego po spaleniu 

nasion i drewna, wytwarza się tzw. czerń 
frankfurcką. Do wyplatania koszyków i pło-
tów niekiedy wykorzystywane są pędy tej 
rośliny.

Z fermentacji octowej uzyskuje się zna-
komity ocet winny, natomiast suszone owo-
ce, to nic innego jak rodzynki. Pyszne jagody 
winorośli, zwane winogronami, spożywa się 
na surowo, mają one również zastosowanie 
w kuchni oraz w medycynie, gdzie od czasów 

  Winnica Roberta Kostucha w Fałkowicach koło Winiar

Przez długi czas w Polsce wino nie znajdowało uznania – preferowano spożywanie 
piwa oraz wyśmienitych polskich miodów i gorzałki. Rozpowszechnienie się zwyczaju 

picia wina nastąpiło w naszym kraju dopiero w czasach Zygmunta II Wazy (XVI w.).
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starożytnych w tzw. „kuracji winogronowej” 
stosuje się je jako lek moczopędny i prze-
czyszczający. Wszystkie te przykłady wska-
zują jak pożyteczną rośliną jest winorośl.

Przez długi czas w Polsce wino nie znaj-
dowało uznania – preferowano spożywanie 
piwa oraz wyśmienitych polskich miodów 
i gorzałki, a jego zastosowanie w większości 
ograniczało się do używania go w trakcie li-
turgii przez duchowieństwo. Rozpowszech-
nienie się zwyczaju picia wina nastąpiło 
w naszym kraju dopiero w czasach Zygmunta 
II Wazy (XVI w.). 

W teorii granicę upraw winorośli stanowi 
45° szerokości północnej, zaś Pogórze Wie-
lickie znajduje się na 50°, jednak ze względu 
na panujący tutaj specyficzny mikroklimat, 
niegdyś możliwa była uprawa tych krzewów 
na tym obszarze, która dzięki ponownemu 
ocieplaniu się klimatu znów staje się realna. 

Dzisiaj, jako wspomnienia niegdysiejszej  
uprawy winorośli na pogórzu pozostały na-
zwy miejscowości i wzniesień nawiązujące do 
tej działalności. 

Nieopodal Biskupic znajdziemy pierwsze 
wzgórze o nazwie Winnica. Nazwa nie budzi 
żadnych wątpliwości. Biskupice (pierwsza 
wzmianka z 1186 r.) były sporym majątkiem 
biskupstwa krakowskiego i z dużym praw-
dopodobieństwem można twierdzić, iż góra 
Winnica również znajdowała się w granicach 
tego majątku. 

W ówczesnym czasie wino, jako trunek 
mało popularny w Polsce, było zapewne drogie 
i ciężko osiągalne, więc biskupstwo krakow-
skie, aby mieć wino niezbędne do odprawiania 
mszy, wytwarzało je w swojej posiadłości. 

Góra o nazwie Winnica znajduje się 
koło Staniątek. Nazwa Staniątki wymie-
niona została po raz pierwszy w roku 1238, 
w dokumencie konsekracyjnym kościoła 
przyklasztornego p.w. Najświętszej Panny 
Marii. W zasadzie historia tej miejscowości 

jest historią istniejącego tutaj do dziś klasz-
toru ss. Benedyktynek i to zapewne właśnie 
Benedyktynki założyły winnice na pobliskim 
wzgórzu dla produkcji mszalnego wina. 

Kolejna miejscowość: Moszczenica z górą 
Winnicą. Tutaj nie ma już najmniejszych 
wątpliwości – nazwa Moszczenica wywodzi 
się od moszczu, czyli soku wyciśniętego z wi-
nogron, a Winnica – pochodzenia tej nazwy 
nie trzeba nikomu tłumaczyć. 

Najwcześniejsza wzmianka o Moszcze-
nicy pochodzi z roku 1354 (niepotwierdzo-
na z XII w.). Wieś była własnością Klasztoru 
Bożogrobców z Miechowa oraz płaciła dzie-
sięcinę wikarii krakowskiej, była również 
dobrze uposażona – znajdował się tam młyn 
wodny oraz karczma. 

Kolejna wieś: Winiary – tu także nie ma 
wątpliwości co do nazwy. Pierwsza wzmian-
ka o Winiarach pochodzi  z 1226 roku. Była 
to duża miejscowość, posiadająca dwór. Była 
to wieś królewska, płaciła dziesięcinę klasz-
torowi Cystersów w Mogile, a przez pewien 
okres była zarządzana przez Piotra Wierzyn-
ka – być może więc w tym przypadku wytwa-
rzane wino nie trafiało jedynie na ołtarze?

Późnośredniowieczna tradycja w Winia-
rach, mimo upływu wieków nie poszła w zapo-

mnienie. Również dzisiaj jest to region słynący 
z sadownictwa, a w pobliskich Fałkowicach na 
polu Roberta Kostucha uprawiana jest wino-
rośl. Winnica jest prowadzona w nowoczesny 
sposób, a gospodarz zapewniał, że jego wino-
rośl rodzi owoce słodkie i bardzo smaczne, 
nadające się do produkcji wina i być może 
jest to zalążek powrotu winiarstwa na Pogórze 
Wielickie   

MAgA Z yN
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pocz¹tkuj¹cy artysta

decoupAge
Decoupage – sztuka ozdabiania 
przedmiotów papierowymi 
wycinankami, która w dzisiejszych 
czasach przeżywa swój renesans. 
Dlaczego warto się nią zarazić? 

W przeciągu paru lat stworzyłam pokaźną galerię przedmiotów 
– od butelek szklanych do ręcznie zdobionych mebli.  

Wierzcie mi, drodzy czytelnicy, że to nic trudnego!

Małgorzata Klima 
Pracownia Artystyczna Kredens

  Krzesło owiane wiosną

Jej atrakcyjność polega na tym, iż każ-
dy człowiek mający odrobinę poczucia 
estetyki, może za jej pomocą stworzyć 
nowe, bądź ożywić stare przedmioty    

     z tzw. duszą, znajdujące się w każdym domu. 
Wzory do decoupagu znajdziemy do-

słownie wszędzie. Są to m.in. papierowe 
serwetki, papiery do pakowania prezentów, 
kolorowe czasopisma. O historii decoupage 
każdy może poczytać w sieci.

Wiele osób pyta mnie, czy mam w domu 
coś czego jeszcze nie musnęłam wycinanką? 
Fakt, w przeciągu paru lat stworzyłam po-
kaźną galerię takich przedmiotów – od bu-
telek szklanych do ręcznie zdobionych mebli. 
Wierzcie mi drodzy czytelnicy, że to nic trud-
nego! 

Powrót do rzemiosła tradycyjnego to 
odpowiedź na kryzys gospodarczy, a tak-
że świetny pomysł na pobudzenie własnej 

kreatywności. Zapraszam wszystkich czytel-
ników na wycieczkę na babciny strych, czy 
do stodoły sąsiada. Tam stare kufry, ramy 
i skrzynie czekają na swoje 5 minut. Za moją 
poradą, każdy z Was, może stworzyć z nich 
dzieło sztuki użytkowej.

Zachęcając do wypróbowania swych sił 
podaję „przepis na krzesło owiane wiosną”. 
Potrzebne nam drewniane, najlepiej tzw. 
babcine krzesło, papier ścierny drobnoziar-
nisty, farba gruntowa do drewna – biała, 
farba akrylowa wodna w kolorze zielonym 
i białym, lakier do drewna akrylowy na ba-
zie wody, lakier do spękań jednoskładniko-
wy, cztery płaskie pędzle w tym dwa nr 16, 
serwetki papierowe. Potrzebujemy również 
cienkich nożyczek do precyzyjnego wycina-
nia oraz kleju typu wikol do drewna. Klej ten 
można rozrabiać z wodą. 

Przecieramy powierzchnię krzesła na 

gładko. Następnie gruntujemy farbą pod-
kładową. Czekamy, aż wyschnie. Nakładamy 
akryl w kolorze zielonym. Suszymy miejsce 
w miejsce, a następnie lakierujemy mebel la-
kierem do spękań. 

Na wilgotną powierzchnię kładziemy 
biały akryl. Suszymy. Pod wpływem lakieru 
farba pęka i powstaje tło o wdzięcznej na-
zwie „kora brzozy”. Wycinamy z serwetek 
wzory i przyklejamy je klejem, komponując 
motywy lub przenosząc już gotowe. Serwetki 
nakładamy dociskając od środka do brzegów 
motywu. 

Kiedy wzór mamy wysuszony i jesteśmy 
zadowoleni z efektu naszej pracy, zabezpie-
czamy go lakierem akrylowym do drew-
na stwarzając jednocześnie efekt malunku 
i chroniąc wzór przed rozdarciem. Gotowy 
mebel musi odstać 24 h. 
Miłej zabawy wszystkim decoupażystom!  
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zdrowy 

ogród cz. 3

Z roślin możemy sporządzać preparaty lecznicze tj. gnojówki, wywary 
i wyciągi. Możemy w ten sposób choć trochę ograniczyć nagminnie
stosowaną chemię. Przyczynimy się do ochrony mocno zatrutego 
środowiska, ocalimy pszczoły i inne pożyteczne owady.

Najczęściej wykonujemy wyciąg ze świeżego, roztartego czosnku. Opryskujemy nim 
rośliny przeciwko chorobom bakteryjnym, grzybowym oraz szkodnikom.

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

Gnojówki, których proces spo-
rządzania trwa najdłużej, przy-
gotowujemy w pojemnikach 
ze sztucznego tworzywa. Sam 

sposób wykonania jest bardzo prosty tj. ok. 
kilogram rozdrobnionych, świeżych ziół za-
lewamy dziesięcioma litrami wody i pozosta-
wiamy bez przykrycia ok. 2-3 tyg. 

Gdy ustąpi fermentacja, przykrywamy i za-
czynamy stosować. Aby pozbyć się nieprzyjem-
nego zapachu powstałego podczas fermentacji  
można dodać ½ szklanki tłuczonego kamienia.

Gnojówkę zawsze stosujemy rozcieńczo-
ną w stosunku 1:10 co 10-14 dni. Najpopu-
larniejszymi ziołami, z których sporządzamy 
gnojówki są pokrzywy i skrzypy polne.

Wyciągi z ziół wykonuje się chyba naj-

prościej, gdyż wystarczy ok. 1 kg świeżych 
i rozdrobnionych roślin lub ok.150-200 g. su-
szonych i pokruszonych zalać dziesięcioma 
litrami wody i odstawić na 12 godz. Po tym 
czasie odcedzamy i nierozcieńczonym wycią-
giem opryskujemy rośliny. 

Najczęściej wykonujemy wyciąg ze świe-
żego czosnku. Ok 200 g. roztartego czosnku 
zalewamy trzema litrami wody i odstawiamy 
na cały dzień. Później odcedzamy  i  uzupeł-
niamy wodą do dziesięciu litrów. 

Tak sporządzonym wyciągiem oprysku-
jemy rośliny przeciwko chorobom bakteryj-
nym, grzybowym oraz szkodnikom. Moż-
na w nim moczyć korzenie młodych roślin 
przed posadzeniem. Wyciągiem z mniszka 
lekarskiego niszczymy skutecznie mszyce 
i przędziorki. Sporządza się go równie prosto, 
tj. 200 g. korzeni lub 400 g. pociętych liści 
zalewamy dziesięcioma litrami wody i pozo-
stawiamy na ok. trzy godz., odcedzamy i sto-
sujemy od razu na roślinę.

Wywary to trzeci preparat, jaki wyko-
nujemy z ziół. Rośliny do jego sporządzenia 
muszą być także rozdrobnione (świeże) lub 
pokruszone (wysuszone). Zalewamy je wodą 
i odstawiamy na kilka godzin, po czym gotu-
jemy ok. 30 minut na wolnym ogniu. Po osty-
gnięciu wywaru odcedzamy, rozcieńczamy 
wodą w stosunku 1:5 i opryskujemy roślinę. 

Najczęściej stosujemy wywar ze skrzypu 
lub krwawnika. Ok. 500 g. świeżego skrzypu 
zalewamy dwoma litrami wody i ostawia-
my na noc, po czym gotujemy ok. 30 minut. 
Wystudzonym i rozcieńczonym do 1:5 opry-
skujemy profilaktycznie rośliny co 10-14 dni 
przez cały okres wegetacji. 

Na wywar z krwawnika potrzebujemy ok. 
1 kg kwitnących roślin, które zalewamy dzie-
sięcioma litrami wody i odstawiamy na 24 
godziny. Po tym czasie gotujemy ok. 30 mi-
nut, studzimy, cedzimy i powstałym wywa-
rem opryskujemy rośliny przeciwko owadom 
żerującym w ogrodzie  
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Szczeniê rosnie 

TylKo rAz…
Bez względu na to czy 
decydujemy się na szczenię, 
czy na psa dorosłego, trzeba 
poznać potrzeby oraz naturę 
zwierzęcia. W tym artykule 
chcemy odpowiedzieć na 
pytania, które często zadają 
sobie właściciele szczeniąt. 

Justyna Przełączkowska
Royal Canin Polska, zootechnik, specjalista 
ds. komunikacji

 

Wreszcie wymarzone szcze-
nię wkroczyło do Twojego 
domu. Jednak, pomimo 
radości i podekscytowania 

wszystkich domowników, pamiętajmy o tym, 
że opuściło ono właśnie ciepłe legowisko 
swojej matki, rodzeństwo i znalazło się na-
gle w całkiem obcym środowisku, otoczone 
dziwnymi zapachami i nowymi dźwiękami. 
Jak zapewnić mu spokój i poczucie bezpie-
czeństwa w nowej rodzinie?

Bezpieczny dom
Jeszcze przed przybyciem szczenięcia 

należy upewnić się, że mieszkanie będzie dla 
niego bezpieczne. Trzeba spojrzeć na dom 
„z poziomu” psa, co pozwoli upewnić się, 
że np. gniazdka elektryczne i kable są odpo-
wiednio zabezpieczone przed psem. Należy 
także skontrolować i zabezpieczyć wszystkie 
miejsca, w których szczenię mogłoby utknąć 
lub z których mogłoby spaść: okna, balkon, 
schody. Takie przygotowania pomogą zapo-

biec wielu stresującym i niebezpiecznym sy-
tuacjom.

Jeżeli pies będzie miał nieograniczony 
dostęp do ogrodu i będzie pozostawał tam 
bez nadzoru właściciela, należy dokładnie 
sprawdzić, czy będzie to miejsce  bezpieczne 
dla zwierzęcia. Należy zabezpieczyć wszelkie 
dziury, studnie, do których mogłoby wpaść 
szczenię, usunąć środki chemiczne używane 
w ogrodach (środki chwastobójcze, owado-
bójcze, nawozy). Należy także skonsultować 
się z lekarzem odnośnie roślin trujących.

wybór miejsca 
Na początku pies musi mieć możli-

wość poznania nowego środowiska. Zwykle 

przystosowanie do nowych warunków wy-
maga kilku dni. Szczenię od razu powinno 
mieć wyznaczone miejsce, gdzie będzie le-
żało jego posłanie. Jeśli pies sam wybierze 
miejsce odpoczynku, powinniśmy (o ile to 
możliwe) zaakceptować je. Ale pamiętajmy: 
jeśli na początku zgodzimy się na zajęcie 
łóżka czy kanapy, później, kiedy pies doro-
śnie, wyproszenie go z tego miejsca będzie 
trudne, a czasem nawet niemożliwe. 

Miejsce przeznaczone dla psa powinno 
zapewnić mu spokój, być oddalone od bez-
pośredniego źródła ciepła (grzejnik) oraz 
chronić przed przeciągami. Nigdy nie wol-
no karać psa na jego legowisku. Dobrze jest 
także od razu zdecydować się na miejsce po-
dawania posiłków i ustawić tam dwie miski: 
jedną na pokarm, drugą na wodę. Pies musi 
mieć stały dostęp do świeżej i czystej wody 
do picia. 

Postępowanie
Szczenię dużo śpi i trzeba to zaakcepto-

wać. Nie można dotykać go, przenosić, czy 
w jakikolwiek inny sposób przeszkadzać 

Trzeba spojrzeć na dom „z poziomu” psa, 
co pozwoli upewnić się, że np. gniazdka 

elektryczne i kable są odpowiednio 
zabezpieczone przed psem.
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w odpoczynku. Nie należy krzyczeć, aby 
zwrócić uwagę szczenięcia. Pies ma dosko-
nały słuch, wystarczy zawołać go po imieniu. 
Każde wydane mu polecenie można także 
poprzedzić jego imieniem. Od początku wy-
korzystujemy każdą okazję, aby przyzwyczaić 
szczenię do jego imienia. Miłym, radosnym 
głosem przywołujemy je do siebie, a kiedy 
zareaguje, chwalimy i podajemy smakołyk. 
Imię powinno budzić tylko dobre skojarze-
nie. Nie należy wołać psa tylko po to, żeby go 
ukarać.

Przybycie szczenięcia do nowego domu 
to początek historii. Aby w pełni zadbać 
o psa, trzeba poznać jego potrzeby oraz zdo-
być wiedzę z zakresu zachowania psa, pod-
stawowych zabiegów higienicznych, a także 
żywienia, zwłaszcza w kluczowym okresie 
jego życia, jakim jest wzrost. W kolejnych 
artykułach będzie można znaleźć odpowie-
dzi na pytania najczęściej zadawane przez 
właścicieli szczeniąt  

Podstawowe akcesoria
•	 Miski	na	jedzenie	i	wodę
  Najlepsze dla szczenięcia są miski wykonane ze stali nierdzewnej. Są wytrzymałe, bez-

pieczne i trwałe. W okresie wymiany zębów szczenię będzie gryzło wszystko, co się da, 
z tego powodu nie poleca się misek plastikowych. Ponadto nierdzewna stal jest łatwiejsza 
do utrzymania w czystości. Już od pierwszego dnia pies powinien mieć wyznaczone stałe 
miejsce, gdzie będzie otrzymywać posiłki.

•	 Obroża,	smycz,	legowisko
  Od samego początku dobrze jest przyzwyczajać szczenię do obroży i smyczy.  Akcesoria te 

powinny mu kojarzyć się z zabawą i nagrodą. Na obroży należy umieścić dane psa i właści-
ciela oraz upewnić się, że obroża jest odpowiednio zapięta tak, aby nie zsunęła się z głowy 
szczenięcia ani nie ściskała zbyt mocno jego szyi. Koniecznie trzeba wyznaczyć legowisko 
dla psa, najlepiej w cichym i spokojnym miejscu. Dzięki temu szczenięciu łatwiej będzie 
przyzwyczaić się do nowego domu i poczuć się bezpiecznie.

•	 Szczotka	i	grzebień
  Regularne czesanie szczenięcia ułatwi mu przyzwyczajenie się do różnych zabiegów pielę-

gnacyjnych.
•	 Zabawki
  Gumowe zabawki dla psów są bardzo trwałe i mogą służyć nawet przez kilka lat. Przy 

wyborze zabawek należy także kierować się wielkością szczenięcia.  Najważniejsze jednak, 
aby zabawka była dla szczenięcia bezpieczna. Zabawki zbyt małe lub nietrwałe grożą za-
dławieniem.

Jeśli pies sam wybierze miejsce  
odpoczynku, powinniśmy  

(o ile to możliwe) zaakceptować je.  
Pamiętajmy: jeśli na początku zgodzimy 
się na zajęcie łóżka czy kanapy, później, 

kiedy pies dorośnie, wyproszenie go  
z tego miejsca będzie trudne,  
a czasem nawet niemożliwe.
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

3 kwietnia

16.00 DK w Woli Zabie-
rzowskiej

Spotkanie Wielkanocne w Klubie Seniora i Kole 
Gospodyń

DK w Woli Zabierzow-
skiej 12 251 30 05

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomic-
kiej, Fundacja Zamek 
Królewski

601 518 536

6 kwietnia
15.00 DK w Staniątkach Spotkanie „Wielkanocne Jajeczko” w Klubie Seniora DK w Staniątkach 12 281 82 57
18.00 DK w Zakrzowie Spotkanie wielkanocne mieszkańców DK w Zakrzowie 12 281 80 33
21.00 MCDiS Koncert ze pospołu Papilar MCDiS 12 357 34 65

6-7 kwietnia Zamek Królewski 
w Niepołomicach Giełda minerałów i biżuterii Fundacja Zamek Kró-

lewski 12 281 32 32

7 kwietnia 

17.00 DK w Staniątkach Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Staniątek UMiG w Niepołomicach
12 378 35 0116.00 DK w Woli Zabie-

rzowskiej
Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Woli Zabie-
rzowskiej UMiG w Niepołomicach

16.00 DK w Ochmanowie 15-lecie Klubu Seniora DK w Ochmanowie 12 281 83 24

18.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Zabierzowa 
Bocheńskiego UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

18.00 MCDiS LET’S PUK IT! – przedpremierowe show kabaretu 
PUK MCDiS 12 357 34 65

9 kwietnia 9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Spotkanie z Barbarą Gawryluk Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

10 kwietnia 

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

18.00

Spotkanie z Mariuszem Wollnym, autorem książek 
popularnonaukowych i powieści. Twórca serii 
książek o przygodach królewskiego inwestygatora 
Kacpra Ryxa

13 kwietnia 19.00 MCDiS Ananke – interdyscyplinarny projekt multimedialny MCDiS 12 357 34 65
13-14 

kwietnia 
Zamek Królewski 
w Niepołomicach Małopolski Konkurs Chórów CK w Niepołomicach 12 281 11 17

14 kwietnia 

9.30 DK w Woli Batorskiej Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Woli Batorskiej UMiG w Niepołomicach
12 378 35 01

15.00 Szkoła Podstawowa 
w Suchorabie Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Suchoraby UMiG w Niepołomicach

17.00 DK w Ochmanowie Spotkanie świąteczne „Święcone Jajko” DK w Ochmanowie 12 281 83 24
17.00 DK w Zagórze Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Zagórza UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

17 kwietnia
10.00 DK w Woli Batorskiej Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecię-
cy świat”, grupa wiekowa 7 – 10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18 kwietnia 15.00 ŚK w Podgrabiu Warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej ŚK w Podgrabiu 12 281 32 64   

19 kwietnia

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomic-
kiej, Fundacja Zamek 
Królewski

601 518 536

19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Robert Kasprzycki będzie gościem Spotkania przy 
Czakramie

UMiG w Niepołomi-
cach i Fundacja Zamek 
Królewski

12 378 35 01

20 kwietnia 

17.00 DK w Zakrzowiec Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Zakrzowca UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

Zamek Królewski 
w Niepołomicach

V Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej 
„O Róg Zbramira”

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Krakowie

21 kwietnia 
14.00 DK w Podłężu Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Podłęża UMiG w Niepołomicach

12 378 35 01
16.30 DK w Chobocie Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Chobotu UMiG w Niepołomicach

22-23 
kwietnia DK w Staniątkach Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” 

eliminacje dla powiatu wielickiego DK w Staniątkach 12 281 82 57

23 kwietnia 18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

FraszkoTerapia Marcina Urbana i kilka porad jak 
pisać fraszki

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

24 kwietnia 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

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

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

Stan na: 27 marca. Przygotowała: Joanna Kocot
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Domy kultury – kwiecień 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. 
(nauka śpiewu pieśni lud.) 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 
Zajęcia muzyczne -pianino piątek - godz.14.00 - 15.00
Zajęcia świat licowe – tenis stołowy, 
piłkarze piątek - godz. 15.00 - 18.00

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. 16.00 - 18.00 
Klub Kobiety Aktywnej poniedziałek- godz. 19.00 - 20.00
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 - 16.30

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

II i III środa m-ca - 
godz.17.00 - 19.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00
Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek - godz.12.30 - 14.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki  
12-15 lat czwartek - godz.15.00 - 17.00

Warsztaty plastyczne dla uczestników 
7-10 lat piątek - godz.12.00 - 14.00

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

Warsztaty języka angielskiego poniedziałek - godz.15.00 - 20.00
Zajęcia dla dzieci od 3-6 lat     poniedziałek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek - godz.14.30  - 16.00 

Warsztaty języka angielskiego wtorek  - godz.15.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży 
i dorosłych wtorek - godz.16.00 - 17.30

Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych wtorek - godz. 17.00 - 20.00.

Warsztaty sztuk użytkowych - ozdoby 
z filcu wtorek - 23 kwietnia 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 – dorośli, grupa 
średnio zaawansowana czwartek - godz.17.00 - 18.30

Warsztaty języka angielskiego piątek - godz.15.00 - 19.00
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.14.00 -19.00
Warsztaty gry na gitarze sobota  - godz.9.00

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 edukacyjnych 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.15.00 - 19.00

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

Warsztaty gry na instrumentach poniedziałek - godz. 16.00 - 17.30
Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty rytmiczne dla dzieci 3 - 5 lat wtorek - godz.17.00 - 18.00 
 Warsztaty baletowe   środa - godz. 16.15 - 17.15
Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00
Warsztaty gry na instrumentach czwartek - godz16.30.- 20.00
Warsztaty tańca nowoczesnego czwartek - godz.17.30 - 18.30

Warsztaty sztuki użytkowej czwartek - 25 kwiecień 
godz.18.00 - 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych niedziela - 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
Aerobik poniedziałek - godz.18.15 - 19.15
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.30 - 20.00
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
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Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00
Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00
Zajęcia świetlicowe piątek - godz.15.00 - 17.00
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 
Zajęcia świetlicowe 
(krzyżówki, rebusy, zagadki) wtorek - godz. 14.30 - 16.30

Gry i zabawy sportowe wtorek - godz. 16.30 - 18.00
Gry i zabawy dla dzieci, łamigłówki                                 środa - godz. 14.00 - 15.30 
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 w godz. pracy placówki

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 - 20.30

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

Język angielski poniedziałek - godz.16.15 - 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20
Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Kącik malucha 3 – 6 lat środa - godz.16.30 - 17
Małe gotowanie środa - godz.18.30 - 20.00
Taniec nowoczesny czwartek - godz.16.30 - 17.30
Zajęcia wokalno – muz. zespołu „CASADA” czwartek - godz.18.30 - 20.00
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, 
zajęcia świetlicowe piątek

Punkt wypożyczania książek w godzinach pracy placówki
siłownia w godzinach 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 KRiE (drugi i czwarty wtorek mies.) Wtorek - godz. 18:00 - 19:00

Nordic Walking Wtorek - godz. 18:00
Zabawy ruchowe dla dzieci, gry edukacyjne Środa - godz. 16:00 - 17:00
Warsztaty plastyczne dla dzieci Czwartek - godz. 15:00 - 17:00
Malowanki dla najmłodszych Piątek - godz. 16:00 - 17:00
Zabawy ruchowe dla dzieci, tenis stołowy Piątek - godz. 17:00 - 18:00
Nordic Walking Piątek - godz. 18:00
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy Codziennie w godz. pracy placówki

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.13.30 - 14.15
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 – ozdoby 
quillingowe 18 kwietnia 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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zajęcia plastyczne (9-12 lat) poniedziałek – godz. 13.5o – 15.oo
zajęcia plastyczne (7-8 lat) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) poniedziałek – godz. 14.oo – 20.oo

taniec klasyczny (balet) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia wyrównawcze (j. polski) poniedziałek – godz. 16.oo – 17.oo
JOGA początkujący poniedziałek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna poniedziałek – godz. 18.3o – 19.45
nauka języka rosyjskiego poniedziałek – godz. 17.3o – 18.3o
nauka gry na rogu poniedziałek – godz. 19.oo – 21.oo
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wtorek – godz. 8.3o – 9.3o
zajęcia wokalne (indywidualne)  wtorek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) wtorek – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo

nauka gry na perkusji (indywidualne) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo
taniec hip hop (7-11 lat) wtorek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 17.oo – 18.oo
zajęcia wyrównawcze 
(j. polski, j. angielski) środa – godz. 13.oo – 15.35

nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) środa – godz. 13.oo – 21.oo
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) środa – godz. 13.oo – 19.oo

zajęcia umuzykalniające (3-4 lata) środa – godz. 16.3o – 17.15
zajęcia umuzykalniające (5-6 lat) środa – godz. 17.2o – 18.o5
zajęcia wyrównawcze 
(j. angielski, j. polski) czwartek – godz. 13.oo – 15.35

nauka gry na pianinie (indywidualne) czwartek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wokalne (indywidualne) czwartek – godz. 14.3o – 20.3o
taniec MIX (7-9 lat) czwartek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec MIX (5-6 lat) czwartek – godz. 17.1o – 18.1o 
taniec współczesny dla młodzieży czwartek – godz. 18.15 – 19.45
PILATES czwartek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna czwartek – godz. 18.3o – 19.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) piątek – godz. 13.oo – 15.35
zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat) piątek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia plastyczne dla młodzieży piątek – godz. 15.3o – 17.3o
taniec klasyczny (balet) piątek – godz. 15.3o – 16.3o
warsztaty teatralne dla młodzieży piątek – godz. 16.oo – 18.oo
nauka gry na rogu piątek – godz. 18.oo – 21.oo

Dom	Kultury	Inspiro 
tel. 664 453 071, 12 281 93 60 
biuro@inspiro.org,	www.inspiro.org	

Zajęcia dla najmłodszych, 
grupa 2,5-3 lata poniedziałek 15.30 – 16.30

Zajęcia dla najmłodszych, 
grupa 1,5-2 lata poniedziałek 16.40 – 17.40

Zajęcia dla najmłodszych, 
grupa 2,5-3 lata poniedziałek 17.50 – 18.50

RYTMIKA (zajęcia dla uczestników 
zajęć z baletu Klasa 02 i Klasa 03) poniedziałek 17.00 – 18.00

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 7- 8 lat poniedziałek 15.00 – 17.00

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 9 -11 lat poniedziałek 17.15 – 19.15

BALET klasa 0 (4-5 lat) czwartek 15.00 – 16.00
BALET klasa 01 (5-6 lat) wtorek, czwartek 16.00 – 17.00
BALET klasa 02 (6-8 lat) wtorek, czwartek 17.00 – 18.00
BALET klasa 03 (8-12 lat) wtorek, czwartek 18.00 – 19.00
Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 – 16.00
BAJKI NA CZTERY ŁAPY, 
grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00

Zajęcia dla najmłodszych, 
grupa 1,5-2 lata wtorek 16.15 – 17.15

ŁOWCY EMOCJI (warsztaty animacji 
poklatkowej), grupa 9-11 lat Wtorek 17.30 – 19.00

PATCHWORK (zajęcia dla młodzie-
ży i dorosłych prowadzone w języku 
angielskim

Wtorek 16.30 – 19.00

PATCHWORK (zajęcia dla młodzie-
ży i dorosłych prowadzone w języku 
angielskim

wtorek 19.00 – 21.00

WARSZTATY TEATRALNE dla 
młodzieży wtorek 19.30 – 21.00

ZEUS I SPÓŁKA – mit jak malowany, 
grupa 9 - 11 lat Środa 16.20 – 17.20

MAŁE I DUŻE ARCHITEKTONICZ-
NE PODRÓŻE, grupa 5-6 lat środa 17.30 – 18.30

DWIE CZWARTE – zabawy rytmicz-
ne, grupa 2 latki z rodzicami środa 17.15 – 18.00

TRZY CZWARTE - zabawy rytmiczne, 
grupa 3 latki z rodzicami środa 18.00 – 18.45

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla 
dorosłych – grupa I Środa 16.00 – 16.45

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla 
dorosłych – grupa II środa 17.15 – 18.00

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla 
dorosłych – grupa II środa 18.00 – 19.00

Joga środa 19.10 – 20.10
Warsztaty teatralne dla dorosłych 26 + środa  20.30 – 21.30
UNO, DUE, TRE – włoski na wesoło, 
grupa 4-5 lat czwartek 14.50 – 15.50

UNO, DUE, TRE – włoski na wesoło, 
grupa 6-8 lat czwartek 16.00 – 17.00

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci pro-
wadzi MISIA KITKA, grupa 5-6 lat czwartek 17.00 – 18.00

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci pro-
wadzi MISIA KITKA, grupa 7-8 lat czwartek 18.00 – 19.00

Klub dinowiedzologów, grupa 5-6 lat czwartek 16.00 – 17.00
Klub dinowiedzologów, grupa 7-12 lat czwartek 17.10 – 18.10
MULTICULTURE zajęcia prowadzone 
w języku angielskim czwartek 19.00 – 20.00

POD MIKROSKOPEM, grupa 5-7 lat piątek 15.40 – 16.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 6-7 lat piątek 15.40 – 16.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 8-11lat piątek 17.00 – 18.00
Karate dla dzieci AKT Niepołomice, piątek 14.20 – 15.20
Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
spotkania otwarte piątek 18.30 – 20.30

Otwarte warsztaty rękodzieła arty-
stycznego dla młodzieży i dorosłych
(8 luty) Z podartych na paski skraw-
ków materiałów zrobimy torby, bran-
soletki i koronki 
(15 marzec) z wierzbowych witek 
wypleciemy koszyczki wielkanocne 
i wianki – bazy pod stroiki 
(12 kwiecień) z gazet papier wyko-
namy czerpany zdobiony suszonymi 
roślinami, miski i biżuterię 
(17 maj) z kolorowej wełny ufilcujemy 
naszyjniki i kolczyki 
(14 czerwiec) z siana, kolorowych 
szmatek i wełny wykonamy motanki, 
żadanice i krupienniczki – tradycyjne 
słowiańskie laleczki

 
piątek 18.30 – 21.00

Zamkowe poranki - warsztaty rodzinne
Zamek w niepołomicach
Warsztaty bezpłatne
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