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Szanowni Państwo!

W tym numerze sporo dobrych wiadomości. Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej poparło inicjatywę zjazdu z auto-
strady A4 w naszej gminie. Waga tej sprawy jest oczywista. Zyskamy lep-
sze połączenie nie tylko z Krakowem, ale także z resztą kraju. I to, niewy-
kluczone, że już w roku 2016. Niemniej ważną sprawą jest reorganizacja 
magistratu. Poza tym, zaczyna nas obowiązywać nowy system odbio-
ru odpadów komunalnych. Przygotowania już za nami. Teraz musimy 
wprowadzić teorię w życie, przystosować ją do realiów i przyzwyczaić się 
do zmian. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie.

I temat z okładki. Będziemy tacy, jak nasze dzieci. Stąd tak ważna jest 
inicjatywa Naukowego Dnia Dziecka. Czterdziestu pasjonatów nauki 
przekazywało młodym obywatelom Niepołomic swoją pasję, zaprasza-
jąc ich do siedemnastu stanowisk, gdzie mogli zgłębiać tajniki nauk 
ścisłych. 

Przed nami wakacje. Obyśmy wszyscy z nich wrócili szczęśliwi i cali! 
Udanego wypoczynku.

Zapraszam do lektury
Artur Negri

redaktor naczelny
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MAgisTrAT

Ministerstwo na tak!
Roman Ptak
burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy bardzo ważny dokument, o który walczyliśmy od kilkunastu miesięcy. Departament 
Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oficjalnie poinfor-
mował o swoim stanowisku w sprawie zjazdu z autostrady A4 w gminie Niepołomice.

Prace nad budową dodat-
kowego zjazdu z autostra-
dy A4 rozpoczęliśmy już 

kilka lat temu, a oficjalną proś-
bę o wyrażenie zgody na jego 
budowę z drogą wojewódzką nr 

Zadanie realizowane jest 
w ramach Strategii Rozwo-
ju Miasta i Gminy Niepoło-
mice.               

Strategia jest dokumentem 
opisującym długofalowy 
rozwój gminy.

964 wysłaliśmy do Ministerstwa 
w październiku 2012 roku. Od 
tego czasu wielokrotnie spotyka-
liśmy się w tej sprawie z różnymi 
instytucjami przekonując decy-
dentów do tego rozwiązania. 

Przedstawialiśmy wyliczenia, 
z których jasno wynika, że budo-
wa zjazdu nie wpłynie negatyw-
nie na bezpieczeństwo ruchu. 
Udowodniliśmy też pozytywny 
wpływ tej inwestycji na rozwój 
gospodarczy.

21 czerwca otrzymaliśmy 
bardzo ważny dokument, w któ-
rym ministerstwo poparło inicja-
tywę budowy węzła! To umożli-
wia dalsze procedowanie. Teraz 
możemy uzgadniać szczegółowe 
rozwiązania techniczne z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz z innymi zarząd-
cami dróg.

Zgoda nie jest bezwarun-
kowa. Ministerstwo zgadza się 
na budowę zjazdu na przecięciu 
autostrady A4 z DW 964 z łącz-
nicą wyłącznie w kierunku za-
chodnim. Oznacza to, że wjazd 
i zjazd będzie możliwy tylko od 
strony Krakowa. Kierowcy jadą-
cy w stronę Tarnowa do ruchu 
włączą się na węźle w Szarowie.

Drugim warunkiem jest ko-
nieczność uwzględnienia w pro- 
jekcie budowy Stacji Poboru 
Opłat. Stacja nie musi powstać 
równocześnie z budową samego 
zjazdu, a dopiero gdy rozpocznie 
się pobieranie opłat od pojazdów 
osobowych za przejazd A4 od wę-
zła w Bieżanowie. O ile taka od-
płatność zostanie wprowadzona, 
Gmina ma również pokryć ko- 
szty budowy systemu viaTOLL, 
którym objęte będą na przykład 
samochody ciężarowe.

Najważniejszym warunkiem  
jest opłacenie przez gminę wszel-
kich kosztów prac projektowych 
oraz budowlanych związanych 
z inwestycją. Zatem po naszej 
stronie jest albo znalezienie 
pieniędzy w naszym budżecie, 
albo wyszukanie zewnętrznych 
źródeł finansowania. Na szczę-
ście budowa zjazdu – jak i nie 
mniej ważnej, połączonej z nim 
obwodnicy Podłęża – jest wpisa-
na w plany inwestycyjne Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Budowa zjazdu z autostrady 
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to szalenie ważne zadanie. Jego pozytyw-
ny wpływ na lokalną gospodarkę nie ulega 
najmniejszej wątpliwości. Ułatwi komu-
nikację z Krakowem nie tylko pojazdom 
ciężarowym, ale przede wszystkim miesz-
kańcom. 

Jeśli nawet odcinek od zjazdu do węzła 
bieżanowskiego będzie płatny, opłata za jego 
przejechanie wyniesie mniej niż jeden złoty. 
To uczciwa cena za wygodę, komfort i bez-
pieczeństwo podróży.

Teraz czeka nas dalsza praca. Musimy 

uzgodnić szczegóły rozwiązań technicznych 
z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za 
sieć dróg. Później przyjdzie czas na przygoto-
wanie projektu budowlanego i planu organi-

zacji ruchu. Następnie będziemy szukać fun-
duszy i starać się o uzyskanie pozwolenia na 
budowę. A być może już w 2016 roku cieszyć 
się będziemy z nowego zjazdu!  

MAgisTrAT

Zjazd z autostrady ułatwi komunikację z Krakowem nie tylko pojazdom ciężarowym, 
ale przede wszystkim mieszkańcom. Jeśli nawet odcinek od zjazdu do węzła bieża-
nowskiego będzie płatny, opłata za jego przejechanie wyniesie mniej niż jeden złoty.  
Być może już w 2016 roku cieszyć się będziemy z nowego zjazdu!

Magistrat odmieniony

Joanna Kocot

W ciągu ostatnich miesięcy weszły 
w życie zmiany organizacyjnie 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepoło-
micach. Dla Państwa wygody i lepszej  
obsługi nowych zadań burmistrz 
powołał nowe referaty i zreorganizował 
niektóre już istniejące. Nie zatrudniono 
nowych pracowników, ale zmieniono 
zadania już pracującym.

Najistotniejszą zmianą jest powoła-
nie Referatu Energii Odnawialnej 
i Gospodarki Komunalnej. Nowe 

kompetencje, a zatem i dłuższe nazwy, otrzy-
mały Referat Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa oraz Referat Strategii i Promocji. Nowe 
obowiązki otrzymało Biuro Obsługi Klienta. 
Powołano stanowisko do spraw Funduszy 
Zewnętrznych i Stanowisko do Spraw Bu-
downictwa.

Do obowiązków nowego Referatu Energii 
Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej nale-
żeć będzie prowadzenie spraw związanych 
z funkcjonowaniem systemu odbierania od-
padów komunalnych, realizacja działań za-
wartych w „Planie działań na rzecz zrówno-
ważonej energii gminy Niepołomice”, a także 
nadzorowanie projektu „Instalacja systemów 
energii odnawialnej w gminach: Niepoło-
mice, Wieliczka, Skawina, oraz Miechów na 
budynkach użyteczności publicznej”. Referat 

zlokalizowany jest w pokoju 2 na pierwszym 
piętrze budynku przy ulicy Zamkowej 5. 
Urzędnicy dostępni są pod numerami telefo-
nów: 12 346 40 18 oraz 12 281 84 61.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
zajmuje się między innymi wydawaniem 
decyzji administracyjnych, postanowień, 
uzgodnień i opinii z zakresu ochrony środo-
wiska, prowadzeniem programów z zakresu 
ochrony przyrody, promowaniem ochro-
ny środowiska, wydawaniem zezwoleń na 
wycinkę drzew, nakładaniem kar za nisz-
czenie terenów zielonych i zapobieganiem 
bezdomności zwierząt. Telefon do Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa to 12 281 
24 48.

Biuro Obsługi Klienta przejęło obowiąz-
ki Dziennika Podawczego. Zajmuje się pro-
wadzeniem ewidencji korespondencji przy-
chodzącej i wychodzącej, obsługą tablicy 
ogłoszeń, przyjmowaniem pism sądowych 
i wywieszaniem ogłoszeń. Pracownicy Biu-
ra Obsługi Klienta obsługują główny numer 
magistratu: 12 281 12 60.

Do obowiązków Referatu Strategii i Pro-
mocji należy między innymi przygotowywa-
nie i koordynowanie prac związanych z do-
kumentami strategicznymi gminy, kreowanie 
pozytywnego wizerunku Gminy Niepołomi-
ce, prowadzenie strony internetowej Gminy 
i jej profili na portalach społecznościowych, 

koordynowanie prac redakcyjnych i wydawa-
nia Gazety Niepołomickiej, kontakty z me-
diami, współpraca z miastami partnerskimi, 
organizowanie różnego typu wydarzeń na 
terenie gminy, realizowanie dokumentacji 
fotograficznej, tworzenie wydawnictw i ma-
teriałów promocyjnych. Zapraszamy do kon-
taktu telefonicznego z pracownikami referatu 
pod numerem 12 378 35 01.

Wyodrębnione zostało Stanowisko do 
spraw Funduszy Zewnętrznych, które bę-
dzie odpowiedzialne m.in. za przygotowy-
wanie wniosków o dotacje z różnych źródeł, 
przygotowywanie studiów wykonalności dla 
dotowanych projektów i współpracę z opera-
torami projektów. Więcej na temat tego sta-
nowiska dowiedzieć się można dzwoniąc pod 
numer 12 281 16 49. 

Sprawami nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji gminnych inwestycji budowla-
nych, sprawowaniem funkcji inspektora dla 
budynków objętych nadzorem konserwa-
torskim, dokonywaniem odbiorów zadań 
oraz kontaktami z projektantami, wykonaw-
cami i innymi uczestnikami procesów bu-
dowlanych zajmuje się Stanowisko do Spraw 
Budownictwa. Telefon to: 12 357 56 15 lub 
12 378 96 30.

Mamy nadzieję, że dzięki tej organizacji 
pełniej, sprawniej i lepiej Urząd będzie od- 
powiadać na Państwa potrzeby  

Najistotniejszą zmianą jest powołanie Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki  
Komunalne. Obowiązki: funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komu-
nalnych, realizacja działań zawartych w „Planie działań na rzecz zrównoważonej 
energii gminy Niepołomice”, a także nadzorowanie projektu „Instalacja systemów 
energii odnawialnej”.
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MAgisTrAT

Uwaga!
rowy przydrożne
W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkań-
ców dotyczącymi niedrożnych rowów i związanych z tym zala-
niami posesji w okresie opadów deszczu lub roztopów śniegu 
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice informuje, że zgodnie z art. 
30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obo-
wiązek utrzymania zjazdów indywidualnych i publicznych należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Oznacza to, że: 
Oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia 
drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury 
pod zjazdem winna wynosić 40 cm). Rowy przydrożne są prze-
znaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych 
z pasa drogowego, dlatego też przy drogach gminnych są to rowy 
niejednokrotnie odparowujące. 

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z po-
sesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bez-
względny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia Zarządcy 
Drogi na tę czynność. Wszelkie próby podłączania się do rowów 
przydrożnych są działaniami bezprawnymi.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Właściciel gruntu, o ile 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
a) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 

znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku od-
pływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

b) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz 
zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek 
przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów są-
siednich.

Do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych 
z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać 
własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem 
gminy.

Na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych 
wymagane jest zezwolenie Zarządcy Drogi, w którym określone 
zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urzą-
dzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do 
Zarządcy Drogi publicznej.

Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przy-
drożnych wraz z przepustami pod drogą należy do Zarządcy Dro-
gi. Do Zarządcy Drogi nie należy obowiązek utrzymania urzą-
dzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym.

Ponieważ wizje przeprowadzone w terenie wykazały, że częstą 
przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod 
zjazdami do posesji Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice prosi 
właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obo-
wiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod 
nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny 
przepływ wody. Pozwoli to uniknąć zalewania posesji oraz szkód 
wyrządzonych przez wodę.

W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiąz-
ku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania 
swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym 
powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez 
służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel 
lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.

Zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, 
pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bez-
względny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia Za-
rządcy Drogi na tę czynność. Wszelkie próby podłączania się 
do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi.

W przypadku niezalegalizowanych zjazdów, jeżeli nie ma innej 
możliwości dojazdu, należy wystąpić do Referatu Inwestycji Dro-
gowych  z wnioskiem na legalizację zjazdu, w przeciwnym wy-
padku będą one przekopane i odkryte jako rowy.

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice przypomina, że zgodnie 
z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( tj. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pożn. Zm.) utrzymywanie urządzeń 
wodnych szczegółowych m.in. rowów wraz z budowlami  - tj. 
mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o śred-
nicy poniżej 0,6 m należy do zainteresowanych właścicieli nieru-
chomości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli 
gruntów i posesji należy: 
•	 Budowa,	przebudowa	i	utrzymanie	zjazdów,	łącznie	ze	znajdują-

cymi się pod nimi przepustami, 
•	 Partycypacja	w	kosztach	utrzymania	rowów,	z	których	właściciel	

nieruchomości odnosi korzyści tj. odprowadza do rowu wodę, 
•	 Utrzymanie	rowów	melioracji	szczegółowej	i	przepustów,	prze-

biegających przez tereny własne.

Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogo-
wym drogi gminnej są utrzymywane na koszt Gminy Niepoło-
mice. Stosownie do art.77  ust. 1 Prawa Wodnego Gmina jako 
właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
W odniesieniu do innych urządzeń melioracji wodnych szczegó-
łowych znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możli-
wości ich utrzymywania ze środków budżetu miasta, gdyż z tego 
źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na 
właścicielach nieruchomości. 
Informuję, że w myśl art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks Wykroczeń ( Dz. U.  z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z póżn. zm.) 
niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykro-
czeniem i podlega karze grzywny. 

Apelujemy do Mieszkańców Gminy o podjęcie działań i czynno-
ści w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i ro-
wów zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.  

Niepołomice. 20.06.2013 r 
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Podtopienia

Szymon Urban

W wyniku intensywnych opadów 
deszczu połączonych z gradobiciem, 
w czerwcu doszło do licznych podto-
pień. Szacuje się, że woda wdarła się 
do piwnic w przynajmniej 47 domach 
mieszkalnych. 

Uszkodzone są również niektóre bu-
dynki użyteczności publicznej oraz 
drogi. Na szczęście nikt w wyniku 

wystąpienia wody nie doznał poważnego 
uszczerbku na zdrowiu.

W drugim tygodniu czerwca w kilka dni 
spadło około 75 mm wody, podczas gdy śred-
nia suma opadów w całym miesiącu wynosi 
około 95 mm. 

Najtrudniej sytuacja wyglądała w Staniąt-
kach w okolicy ulicy Biały Ogród, w okoli-
cach Trzech Mostów w Podłężu oraz w Za-
krzowcu. 

W Staniątkach woda przelała wał na rzece 
Podłężance, co spowodowało zalanie okolicz-
nych terenów oraz przelanie przez ulicę. Nie-
wielką pociechą dla mieszkańców jest fakt, iż 
dzięki temu obniżył się poziom rzeki przy tak 
zwanych Trzech Mostach w Podłężu. Chociaż 
i tak sytuacja była ciężka i ucierpiało tam przy-
najmniej dziesięć okolicznych domów. 

Niestety, niewiele pomogło kontrolowane 
rozszczelnienie wałów Podłężanki w okoli-
cach naturalnego polderu za boiskiem spor-
towym w Staniątkach. 

Leżący nieco wyżej Zakrzowiec również 
ucierpiał w wyniku podniesienia się poziomu 
wody. Działa gminna komisja przeciwpowo-
dziowa, która pracuje w terenie i dokumen-
tuje straty. 

Cieki, które spowodowały podtopienia 
podlegają Małopolskiego Zarządowi Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Ten 
od 2010 roku przeprowadził na terenie naszej 

gminy dwie inwestycje – w Zakrzowie (Flo-
rianka) i w Ochmanowie (Bogusława). Dzię-
ki temu udało się uniknąć w tych miejscowo-
ściach większych strat. 

Gminna Spółka Wodna w 2010 roku za-
konserwowała 69 km, rok później 46 km, a w 
zeszłym roku 78 km rowów melioracyjnych. 
Te prace przyczyniły się do sprawnego od-
prowadzenia wody z podtopionych terenów. 

Wciąż jednak zdarzają się nielegalnie 
zbudowane mostki, łączące ulice z posesjami 
lub polami uprawnymi. Całkowicie tamu-
ją one bieg wody w rowach melioracyjnych 
powodując podtopienia i straty materialne. 
Dlatego prosimy o zachowanie czujności 
sąsiedzkiej i informowanie o takich, bardzo 
niebezpiecznych miejscach.

Tradycyjnie w takich sytuacjach dużo 
pracy mają strażacy i mieszkańcy. I jednym, 
i drugim należą się podziękowania i słowa 
uznania  

Wciąż zdarzają się nielegalnie zbudowane mostki, łączące ulice z posesjami lub polami 
uprawnymi. Całkowicie tamują one bieg wody w rowach melioracyjnych powodując 
podtopienia i straty materialne. Prosimy o zachowanie czujności sąsiedzkiej i informo-
wanie o takich, bardzo niebezpiecznych miejscach.

Pomóż nam pomóc zwierzętom
Szymon Urban

W maju Polskę obiegła informacja 
o makabrycznym odkryciu, którego 
dokonało Krakowskie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami oraz Policja 
w jednym z mieszkań zlokalizowanych 
przy ulicy Pawiej w Krakowie. 

Na niespełna trzydziestu metrach 
kwadratowych odnaleziono 31 za-
głodzonych, chorych psów i trzy 

zaniedbane koty. Trzy psy i koty były już 
martwe. Czworonogi nie były z mieszkania 
wyprowadzane, nie posiadały stałego dostę-
pu do wody i pożywienia.

Wszystkie zwierzęta znajdowały się „pod 
opieką” Fundacji Ludzie Zwierzętom w Po-
trzebie. Prowadząca fundację Anna K. została 

aresztowana. Postawiono jej zarzut znęcania 
się nad zwierzętami ze szczególnym okrucień-
stwem. Grozi za to do 3 lat więzienia. 

Jednocześnie okazało się, że nie było to 
jedyne miejsce, w którym fundacja przetrzy-
mywała psy. Jedno z nielegalnych schronisk 
znajduje się w Woli Batorskiej, gdzie szybko 
pojawili się inspektorzy KTOZ, burmistrz 
Niepołomic, weterynarz, a także pracownicy 
niepołomickiego magistratu. Natychmiast 
podjęta została decyzja o zastosowaniu prze-
pisów o ochronie zwierząt, które umożliwiają 

Obecnie nasza praca ukierunkowana jest na jak najszybsze znalezienie nowych  
domów dla przebywających tam psów, a w międzyczasie zapewnienie im możliwie 
najlepszych warunków bytowych. Dlatego apelujemy do wszystkich Mieszkańców – 
pomóżcie nam pomóc tym zwierzętom!

Urodzenia - 27
Małżeństwa - 9
Migracje - 37
Wymeldowania z pobytu stałego - 10
Zgony - 18
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały
Ogółem - 24654 w tym:
Miasto - 10259 
Gmina - 14395
Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – maj 2013
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odebranie psów opiekunowi. 
Na miejsce dostarczono ponad 300 kilo-

gramów jedzenia. Gmina podpisała umowę 
z dwoma opiekunami, którzy będą sprzątać, 
karmić i doglądać zwierząt. Dwóm psom 
udzielono doraźnej pomocy medycznej, a je-
den został odwieziony do lecznicy weteryna-
ryjnej. Kolejne dni upłynęły na szczepieniu 
i inwentaryzowaniu zwierząt. Dzięki temu 
posiadamy tymczasowe karty informacyjne 
oraz fotografie zwierzaków.

Obecnie nasza praca ukierunkowana jest 

na jak najszybsze znalezienie nowych domów 
dla przebywających tam psów, a w między-
czasie zapewnienie im możliwie najlepszych 

warunków bytowych. Dlatego apelujemy do 
wszystkich Mieszkańców – pomóżcie nam 
pomóc tym zwierzętom!  

Pokochaj i zabierz
Kilka psów znalazło już dom i dobre warunki bytu, a przede wszystkim życzliwość 
ludzi, którzy je przygarnęli. Zdjęcia psów przeznaczonych do adopcji są zamieszczone 
na stronie www.niepolomice.eu.
Szczegółowych informacji o zasadach adopcji udziela Anna Karasińska z Magistratu. 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 14, tel. 12 281 24 48.

Nowy burmistrz
Joanna Kocot

10 czerwca objął rządy nowy mło-
dzieżowy burmistrz miasta i gminy 
Niepołomice. Tradycyjnie został nim 
laureat szkolnego Konkursu Wiedzy 
o Konstytucji RP – w tym roku najwię-
cej punktów uzyskał uczeń gimnazjum 
w Staniątkach Konrad Wajda.

Uroczystość odbyła się w gabinecie 
burmistrza. Nagrodzeni w kategorii 
szkół gimnazjalnych, obok Konrada 

Wajdy zostali, Jakub Rutyna, Natalia Klima, 
Dominika Przeniosło oraz Jakub Klimek. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na 
podium znaleźli się Agata Bisztyga, Marek 
Sajak, Ewa Biernat, Katarzyna Kornaus oraz 
Sławomir Batko.

Wiceburmistrz Adam Twardowski wrę-
czył wszystkim laureatom dyplomy oraz 
nagrody, serdecznie pogratulował wiedzy, 
podziękował za zaangażowanie i życzył 
wszystkim dalszych sukcesów. Zaprosił też 
do wspólnej rozmowy o Niepołomicach, 

o tym czego w ofercie naszego miasta życzy-
liby sobie młodzi ludzie i o tym, jak widzą 
swoją dalszą drogę naukową. 

O dziwo, nikt z uczniowskich ekspertów 
od konstytucji nie widzi przed sobą kariery 
prawniczej (pomimo, że niektórzy z nich są 
laureatami konkursów ogólnopolskich i na 
studia prawnicze mogliby iść bez egzaminu). 

Wymarzonymi przez większość zebra-
nych w gabinecie burmistrza młodych ludzi 

uczelniami były AGH i Politechnika Krakow-
ska. Gimnazjaliści liczą jeszcze w międzycza-
sie na renomowane licea. Udowodnili już, 
że uczyć się mogą i potrafią, a to gwarantuje 
powodzenie. Wszystkim uczestnikom kon-
kursu gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Niepołomicach, patronem 
honorowym – burmistrz Roman Ptak  

Peugeot przekazany
Pan Leszek Nowak wyjechał z dziedzińca 

Zamku Królewskiego samochodem Peugeot 
301, główną nagrodą tegorocznych Dni Nie-
połomic. Po zamontowaniu tablic rejestracyj-
nych, otrzymał od burmistrza Romana Ptaka 
kluczyki do swojego nowego samochodu. 

Mieszkaniec osiedla Wyciąże w Krako-
wie, jedyną, jak się okazało szczęśliwą cegieł-
kę kupił na stoisku przy kościele parafialnym. 

Tak więc, jak zapowiadaliśmy przed rozpo-
częciem święta naszego miasta, udało się 
nam oddać samochód właścicielowi za sym-
boliczne 5 złotych. 

Osoby, które chciałyby się znaleźć na 
miejscu pana Leszka, zapraszamy na przy-
szłoroczne XXIII Dni Niepołomic! Marka 
i model przyszłorocznej nagrody głównej 
owiane są tajemnicą…   

MAgisTrAT
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Elettrostandard otwarty

Szymon Urban

18 czerwca uroczyście otwarta została 
nowa fabryka na terenie Niepołomic-
kiej Strefy Inwestycyjnej. Tym razem 
jest to nowoczesna placówka produku-
jąca transformatory Elettrostandard 
Polska.

To właśnie tu będzie główna siedziba 
polskiego oddziału firmy i jej linia 
produkcyjna. Dzięki tej inwestycji, 

w Niepołomicach powstało 40 miejsc pracy. 
Zatrudnienie znalazło siedmiu pracowników 
administracji oraz 33 na linii produkcyjnej. 
Praca w nowym zakładzie ruszyła 6 maja.

Podczas uroczystości Prezydent Gru-
py, Renzo Sormani podziękował wszystkim 
zaangażowanym w projekt. Docenił także 
współpracę z lokalnym samorządem. Bur-
mistrz Roman Ptak podziękował za wybór 
tej konkretnej lokalizacji i życzył wszystkiego 
dobrego w biznesie. 

Elettrostandard Polska to efekt współpra-
cy dwóch włoskich firm: Tesar i Sarel. Sarel 
istnieje na rynku od lat 70. XX wieku. Swoje 
początki wiąże z Lodi, niedaleko Mediolanu. 
Z kolei firma Tesar – młodsza o dziesięć lat 
– działalność rozpoczynała w Arezzo w To-
skanii. Obecnie jest największym w Europie 
producentem transformatorów żywicznych 
(ponad 70 000 pracujących jednostek).

Firmy działając jako Grupa posiadają 4 
centra produkcyjne we Włoszech (o łącznej 
powierzchni ponad 40.000 metrów kwadra-

towych) i wiele innych ośrodków za granicą, 
w takich krajach jak Argentyna, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Rumunia, Chiny, Malezja, 
a teraz i Polska. Fabryka w Niepołomicach 
jest dziesiątą fabryką Grupy na Świecie.

Zakłady produkcyjne grupy projektowa-
ne są zgodnie z najnowszymi standardami 
sztuki użytkowej, wyposażane w najnowo-
cześniejsze laboratoria i urządzenia w swojej 
branży, które oprócz swoich podstawowych 
funkcji dodatkowo spełniają międzynarodo-
we standardy dotyczące ochrony środowiska 
i klimatu. Dzięki temu Grupa uzyskała cer-
tyfikat CESI oraz ISO-14000. Klienci cenią 
współpracę z firmą za profesjonalizm, odpo-
wiedzialność i precyzję.

Elettrostandard Polska zajmować się bę-
dzie produkcją transformatorów, opierając się 
na doświadczeniu włoskiej Grupy, której pro-
dukty wykorzystywane są m.in. Burj Khalifa 

(Burj Dubai) – najwyższym budynku świata, 
w ośrodku CERN w Genewie (Europejska Or-
ganizacja Badań Jądrowych), na torze Formu-
ły1 Yas Marina w Abu Dhabi, w Canary Wharf 
w Londynie (centrum finansowym z giełdą 
londyńską), w fabrykach samochodów Fer-
rari, Fiata i Renault, na lotniskach Heathrow 
w Londynie, Charlesa de Gaulle’a w Paryżu, 
we Frankfurcie, Hanowerze, Dubaju i innych. 

Transformatory Grupy są także wyko-
rzystywane przez Rafinerie PETRONAS 
w Norwegii, Wenezueli i Libii, a także w me-
trze w Barcelonie, Oslo, Buenos Aires, Kuala 
Lumpur, Mediolanie, Rzymie, Neapolu, itd.

W Polsce pracuje około 450 transforma-
torów Tesar, wykorzystane są w szpitalach, 
biurowcach, halach, galeriach handlowych, 
a także fabrykach: Bridgestone, Arcelor Mit-
tal, Zachem, Alstom, Profarb, Stalprodukt, 
Elektrownia Rzeszów, Jabil Kwidzyń  



Lipiec - sierpień 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

8    

FAKTy

KróTKO

15 300 ml krwi
Henryk  Uhryński
prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Wieliczce

Udaną akcję honorowego oddawania 
krwi zorganizowali na Zamku Królew-
skim, członkowie Klub SHDK „KRO-
PELKA”, którego prezesem jest Aleksan-
der Mróz. 26 maja zebrano od 34 osób 
ponad  15 litrów krwi.
Tegoroczne XXII Dni Niepołomic stały 
się także okazją do uhonorowania zasłu-
żonych dawców krwi z Gminy Niepoło-
mice. W dowód uznania za najpiękniej-
szy dar humanitarny – bezinteresowne 
długoletnie oddawanie krwi zostali wy-
różnieni odznakami „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi”:
•	 ks.	Adam	Szczepan	Kurdas,
•	 Ewa	Krzysica,
•	 Magdalena	Kiełbania-Płatek,
•	 Jacek	Płatek,
•	 Bogusław	Kącki.

Odznaczenia wręczyli wspólnie  bur-
mistrz Niepołomic Roman Ptak oraz  
przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Ciastoń. Panie, jak zwykle, otrzymały 
od burmistrza wiązanki kwiatów. Przy-
łączam się do gratulacji.

Burghardt o Wojtyle
Joanna Kocot

O wadowickich korzeniach papieża Po-
laka opowiadała dr Marta Burghardt 
podczas spotkania zorganizowanego 23 
maja przez Zespół Szkół im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.
Pretekstem do spotkania była pre-
miera książki pt. „Wadowickie korze-
nie Karola Wojtyły”, którą napisała 
dr Burghardt, nauczycielka języka 
włoskiego w niepołomickim zespole 
szkół. W auli szkoły autorka opowia-
dała historię powstania książki, mówi-
ła o swoich poszukiwaniach historii, 
materiałów i dokumentów, które po-
mogły nakreślić obraz rzeczywistości 
z czasów dzieciństwa i wczesnej mło-
dzieży papieża. 
Dzięki niej możemy się dowiedzieć nie 
tylko, że młody Karol Wojtyła lubił kre-
mówki, ale także z kim się przyjaźnił, 

Zdobądź zawód

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

Od jesieni 2013, Zespół Szkól im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 
poszerza swoją ofertę edukacyjną o kursy 
kwalifikacyjne dla osób dorosłych. 

Uczestnikiem kursu może być osoba 
dorosła, która w trakcie pracy zawo-
dowej lub w celu jej podjęcia pragnie 

podwyższyć lub nabyć potrzebne kwalifikacje. 
Nie musi podejmować trwającej kilka lat nauki 
w szkole kształcącej w danym zawodzie, lecz 
wybrać krótszą drogę ukończenia kursu kwa-
lifikacyjnego. 

Kurs kwalifikacyjny zawiera ustawową mi-
nimalną liczbę godzin kształcenia, realizowany 
jest zgodnie z podstawą programową. Po jego 
ukończeniu uczestnik może przystąpić do eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikację na ta-
kich samych zasadach, jak uczeń lub absolwent 
szkoły kształcącej w  zawodzie. 

Program kursu obejmuje kształcenie 
w zakresie wybranej kwalifikacji i może być 
realizowany z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość. To rozwiązanie 
wychodzące naprzeciw potrzebom osób doro-
słych, podejmujących kształcenie doskonalenie 
zawodowe w trakcie pracy, kilka lat po ukoń-
czeniu szkoły.

Klasyfikacja obejmuje około 200 zawodów. 
Zawody składają się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji, 

które należy potwierdzić egzaminem. Potwier-
dzenie kwalifikacji K1, K2 tworzących zawód 
pozwala uzyskać tytuł technika i uprawnienia 
zawodowe.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Paw-
ła II w Niepołomicach prowadzi  kształcenie 
dla młodzieży w zawodach: technik informa-
tyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa 
i technik handlowiec. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
dorosłych pragnących podnieść kwalifikacje 
przygotowaliśmy w tym zakresie ofertę kursów 
– przedstawioną w tabeli. Jeśli będzie zapotrze-
bowanie organizator może przeprowadzić kur-
sy w zakresie pozostałych kwalifikacji w wyżej 
wymienionych zawodach.

Wszystkie kursy będą odbywać się w for-
mie stacjonarnej 3 dni w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę w odpowiednio 
wyposażonych salach Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W ramach kursu słu-
chacze odbędą przewidzianą programem prak-
tykę zawodową. 

Słuchaczami kursu mogą być absolwenci 
wszystkich typów szkół (od szkoły podstawo-
wej, poprzez gimnazjum, szkołę zawodową, 
policealną, liceum ogólnokształcące) pragnący 
nabyć umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy 
się egzaminem próbnym, po czym uczestnik 

Słuchaczami kursu mogą być absolwenci 
wszystkich typów szkół (od szkoły podsta-
wowej, poprzez gimnazjum, szkołę zawo-
dową, policealną, liceum ogólnokształcą-
ce) pragnący nabyć umiejętności potrzebne 
na rynku pracy.

Zawód Symbol 
kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Liczba 

godzin kursu

Technik informatyk E.12 Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 630

Technik informatyk E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputero-
wych i administrowanie sieciami 570

Technik informatyk E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami 690

Technik hotelarstwa T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 870
Technik ekono-
mista A.35 Planowanie i prowadzenie działalności 

w organizacji 750

Technik handlowiec A.22 Prowadzenie działalności handlowej 660
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Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty kursów kwalifikacyjnych. 
Szczegółowych informacji udziela sekreta-
riat Zespołu Szkół, nr telefonu: 12 281 16 94

czego się uczył, w jaki sposób przyswa-
jał wiedzę, w jaki sposób działał na rzecz 
szkolnej społeczności, gdzie chodził do 
teatru, jakie było społeczeństwo ówcze-
snych Wadowic i w końcu jakie sporty 
uprawiał. Tak drobiazgowa wiedza do-
tycząca dzieciństwa i młodości Wojtyły 
pozwala lepiej rozumieć i pełniej po-
strzegać Jana Pawła II. 

Zagórzanie nagrodzeni
Barbara Wdaniec
instruktor Domu Kultury w Zagórzu

19 maja, członkowie Zespółu Pieśni 
i Tańca Zagórzanie wraz z Kapelą Lu-
dową wyjechali do Dąbrowy Górniczej, 
by wziąć udział w V Międzykulturo-
wym Festiwalu Folklorystycznego – 
Zagłębie i Sąsiedzi. Zagórzanie stanęli 
na podium zajmując II miejsce w kate-
gorii zespołów tanecznych artystycznie 
opracowanych. 
Tancerze z Zagórza pod kierunkiem 
choreografa Janusza Przepióry za-
prezentowali w konkursie ,,Melodie 
i tańce krakowiaków wschodnich’’. To-
warzyszyła im sześcioosobowa Kapela 
Ludowa pod kierownictwem Macieja 
Ziobro.
W Festiwalu trwającym 3 dni, udział 
wzięło ponad 2 tysiące uczestników, 
wśród nich 22 zespoły taneczne doro-
słych, zespoły dziecięce, kapele ludowe 
i grupy śpiewacze. Uczestnicy przyje-
chali z różnych regionów Polski, z Ma-
łopolski, Śląska, Podkarpacia, Wielko-
polski i Mazowsza.

Wolanie nagrodzeni 
Aleksander Ostrowski
instruktor Domu Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

W dniach 24-26 maja, w Szczurowej 
odbył się XXXI Przegląd Zespołów Re-
gionalnych, Kapel, Instrumentalistów, 
Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludo-
wych im. Jędrzeja Cierniaka Krakow-
ski Wianek. Na scenie prezentowało się 
około dwa tys. uczestników.
Reprezentowały nas: Kapela Ludowa 
Wolanie oraz autor tekstu jako instru-
mentalista; z Domu Kultury w Woli 
Zabierzowskiej. Wszyscy stanęli na po-
dium, zajmując trzecie miejsce.

otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu 
i może przystąpić do egzaminu przeprowadza-
nego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs za-
wodowy i zda egzamin potwierdzający kwali-
fikacje otrzymuje świadectwo potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie  

rEKrUTACJA TrwA !!!
BEZPŁATNE KwAliFiKACyJNE 
KUrsy ZAwODOwE

Zapraszamy do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach 
wszystkie chętne osoby zainteresowane kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. W naszej 
ofercie znajdą Państwo:

FlOrysTA   ·   TEChNiK hANDlOwiEC   ·   TEChNiK UsŁUg FryZJErsKiCh
TEChNiK POJAZDów sAMOChODOwyCh

TEChNiK ŻywiENiA i UsŁUg gAsTrONOMiCZNyCh
TEChNiK UrZĄDZEń i sysTEMów ENErgETyKi ODNAwiAlNEJ

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych udzielane są w sie-
dzibie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ul. 3 Maja 2 w Niepołomi-
cach lub pod numerem telefonu: 12 281 00 21, zapraszamy również na stronę internetową: 
www.odidz-niepolomice.pl
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Konstytucja 3 Maja

Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

„Pierwsza w Europie, druga na świe-
cie” – to niestety przeciętna wiedza 
o Konstytucji 3 Maja wśród Polaków. 

28 maja w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach odbył się wy-
kład prof. Włodzimierza Bernac-

kiego – politologa, byłego dyrektora Instytu-
tu Nauk Politycznych UJ, a obecnie posła na 
Sejm. Okazją do spotkania była przypadająca 
3 maja, 222 rocznica uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, a jego celem lepsze zrozumienie 
ustawy, która tak wiele znaczyła dla historii 
Polski.

Jak w każdym wykładzie historycznym, 
ważne okazało się nakreślenie tła historycz-
nego. W końcu XVIII wieku, kiedy Rzecz-

pospolita przeżywała stan agonalny, Polacy 
zdobyli się na trud reform. Dla profesora 
sama decyzja, nie zważając na jej wyniki, była 
„wielkim aktem odwagi”.

Następnie Włodzimierz Bernacki omó-
wił treść Konstytucji 3 Maja. Zaakcentował 
wiele korzystnych zmian jakie dawała, wśród 
nich: likwidacja liberum veto i konfederacji, 
prawa dla mieszczan oraz trójpodział wła-
dzy. Profesor zaakcentował jednak, że ustawa 
posiadała kilka istotnych dla niego błędów, 
w tym najważniejszy, jakim było pozostawie-
nie sytuacji włościan w fatalnej sytuacji.

Temat Konstytucji 3 Maja zainteresował 
licznie zgromadzonych gości. Jak zawsze wy-
wiązała się żywa dyskusja. Oprócz tematów 
stricte historycznych, rozmowy dotykały kul-
tury, edukacji czy literatury. Goście wspólnie 

stwierdzili, że pomimo niewielkich niedo-
skonałości, ważna dla Polaków stała się idea 
Konstytucji 3 Maja. Świętowanie wydarzenia 
było przez dziesięciolecia możliwością wyra-
żania patriotyzmu w trudnych epokach nie-
woli i okupacji.

Wykład prof. Włodzimierza Bernackiego 
to nie jedyne miłe wydarzenie tego wieczoru. 
Nasz gość podarował dla Biblioteki wspaniały 
prezent. Okazał się nim odręcznie wykonana 
na papierze czerpanym kopia oryginału tek-
stu konstytucji wraz z reprintami pierwszych 
wydań konstytucji w językach angielskim, 
francuskim i niemieckim. Dodatkowo kolek-
cję uzupełnia wydanie konstytucji z wprowa-
dzeniem Juliusza Bardacha. 

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia 
Konstytucji 3 Maja do Biblioteki  

Konstytucja 3 Maja wprowadziła wiele korzystnych zmian, jak likwidacja liberum veto 
i konfederacji, prawa dla mieszczan oraz trójpodział władzy. Ustawa posiadała zara- 
zem kilka istotnych błędów, w tym najważniejszy, jakim było pozostawienie sytuacji 
włościan w fatalnej sytuacji.

Marta Makowska

Ogromna kula zorba, wir wodny,  
eksperyment łańcuchowy, adhezja  
i kohezja, kwaśne książki, interfejs  
mózg komputer, model DNA to tylko 
część naukowych atrakcji podczas  
Dnia Dziecka w Niepołomicach. 

Naukowy Dzień Dziecka to wydarze-
nie, które połączyło jeszcze mocniej 
Niepołomice ze środowiskiem na-

ukowym. Było interesująco, atrakcje przy-
ciągały widzów i mamy nadzieję, że wszyscy 
bawili się ucząc!

Dzięki otwartości pracowników uczelni, 
nauczycieli, pasjonatów i studentów mogliśmy 
obserwować różnorodne zjawiska i korzystać 
z wielu warsztatów, na 17 stanowiskach. 

Do Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa przyjechało 40 osób, chcących nam 

pomóc w organizacji imprezy. Poekspery-
mentować można już było idąc do MCDiS. 

Na ścieżkach prowadzących do budyn-
ku, rozstawił się ze swoimi urządzeniami, 
krakowski Ogród Doświadczeń. Instrukto-
rzy Ogrodu zaprezentowali wir wodny, gong 

Naukowcy dzieciom
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KróTKO

Analizuję. Poprawiam
Bożena Tomaszek
Andrzej Gąsłowski 
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej

21 maja na Zamku Królewskim w Nie-
połomicach odbył się finał VIII Gmin-
nego Multimedialnego Konkursu Pro- 
filaktycznego. Tegoroczna edycja kon-
kursu odbyła się pod hasłem: „Do-
strzegam… Analizuję … Poprawiam… 
– moje przemyślenia na temat zagrożeń 
i możliwości ich poprawy”. 
Celem konkursu było nie tylko ukaza-
nie dzieciom i młodzieży wykorzystania 
komputera i internetu, doskonalenie 
umiejętności w zakresie posługiwania 
się edytorami tekstu, grafiki multime-
diów, ale przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na zagrożenia czyhające w realnej 
rzeczywistości. 
Do gminnego etapu konkursu zakwali-
fikowano 48 prac ośmiu szkół podsta-
wowych i dwóch gimnazjów z naszej 
gminy. W składzie komisji konkursowej 
byli przedstawiciele Magistratu, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Szkoły Podstawo-
wej w Woli Batorskiej. 
Wręczając nagrody uczestnikom finału 
burmistrz Roman Ptak oraz dyrektor 
Anna Gąsłowska pogratulowali laure- 
atom nie tylko wysokiego poziomu ich  
umiejętności informatycznych, ale rów-
nież wnikliwości i wrażliwości w dostrze-
ganiu i analizie współczesnych zagrożeń. 

W poszukiwaniu paproci
Beata Franczyk-Kestranek
nauczyciel, Gimnazjum im. Władysła-
wa Jagiełły w Niepołomicach

Gimnazjaliści z klas IB, IF, IIIF oraz 
uczniowie kończący projekt związany 
z ochroną środowiska, udali się 29 maja 
na wycieczkę do Puszczy Niepołomickiej.
Uczniowie, dzięki uprzejmości Nadle-
śnictwa Niepołomice, mieli możliwość 
zapoznania się z walorami przyrodni-
czymi Puszczy Niepołomickiej. Czesław 
Szczyligar, komendant Straży Leśnej opo-
wiedział uczestnikom wycieczki o obsza-
rach chronionych w puszczy. Uczniowie 
zobaczyli rezerwaty: „Lipówkę” i „Gibiel”. 
Najbardziej podobał się zebranym Czar-
ny Staw, a największe zainteresowanie 
wzbudziła bardzo rzadka, objęta ochroną 
ścisłą i umieszczona w „Czerwonej księ-
dze roślin”, paproć długosz królewski. 

Tam-Tam, tarczę obrotową – spiralę, brachi-
stochronę i kulę Zorba, do której ustawiła się 
kolejka. Wszystkiego można było dotknąć, a do 
samej kuli wejść i przeturlikać się po trawniku. 

Na zewnątrz gościliśmy również Młodzie-
żowe Obserwatorium Astronomiczne, którego 
instruktorzy nie wystraszyli się zawodzącej mo-
mentami pogody. Spoglądanie przez teleskopy 
było często utrudnione, dlatego zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty wykorzystujące ca-
merę obscura do tworzenia szkiców obiektów 
znajdujących się przed obiektywem kamery 
otworkowej i zajęcia modelarskie dla dzieci. 

W sali lustrzanej MCDiS gościł Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj oglądaliśmy 
eksperyment łańcuchowy, który uruchamiany 
małą metalową kulką, zadziwiał ciekawymi roz-
wiązaniami. Przy stoliku można było skorzystać 
z urządzenia, dzięki któremu możliwe jest stero-
wanie komputerem, za pomocą myśli. 

Koło Biofizyki Molekularnej i Fizyki Me-
dycznej w ramach pokazów podczas dnia 
dziecka przedstawiło elektrokardiografię (EKG) 
pulsoksymetr, pomiar tkanki tłuszczowej, elek-
trostymulacja TENS, dynamometr i ciśnienio-
mierz. Obserwatorium Astronomiczne z UJ 
zaprezentowało teleskopy słoneczne. 

Kolejne sale warsztatowe MCDiS zajął Wy-
dział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. 
Naukowcy opowiadali o właściwościach wody; 
o zjawiskach adhezji i kohezji, podciąganiu 
kapilarnym, transpiracji w roślinach. Odpo-
wiadali również na pytania: co to jest osmoza? 
Dlaczego oliwa jest sprawiedliwa i na wierzch 
wypływa? 

Ciekawym punktem było stanowisko, 
gdzie można było zobaczyć komórki świecą-
ce na zielono. Wydział Biochemii zapewnił 
również miejsce do samodzielnego składania 
modelu DNA. 

Tego dnia odbył się otwarty wykład Nie-
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Konkurs angielskiego
Izabela Korbut
polonistka, Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheń-
skim

29 maja w naszej szkole podstawowej 
odbył się X Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego. Do rywalizacji przystąpili 
uczniowie z 9 szkół gminy Niepołomi-
ce, którzy wcześniej osiągnęli najwyższe 
wyniki w szkolnym etapie Konkursu 
Języka Angielskiego. Uczniowie rozwią-
zywali test, który sprawdzał znajomość 
treści gramatycznych zawartych w pro-
gramie nauczania języka angielskiego 
dla szkoły podstawowej.
Zwycięzcy: I miejsce – Ewa Kożuch i Ga-
briela Święch z Niepołomic; II miejsce 
– Aleksandra Jungiewicz z Podłęża i Ma-
teusz Pławecki z Niepołomic; III miejsce 
– Gabriela Porębska z Zabierzowa Bo-
cheńskiego i Dawid Bukowski z Podłęża.
Konkurs odbył się pod patronatem bur-
mistrza, a jego organizatorką i koordy-
natorką była nauczycielka języka angiel-
skiego Bożena Machowska. 

Rachmistrz
Krystyna Augustyńska
p.o. dyrektora SP w Niepołomicach

19 czerwca odbył się Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny „Rachmistrz”. Już 
po raz trzynasty, najlepsi matematycy 
z Powiatu Wielickiego walczyli o tytuł 
„Rachmistrza” w kategoriach wieko-
wych klas IV, V, VI. W konkursie wy-
startowali uczniowie wytypowani w eli- 
minacjach gminnych. W etapie powia-
towym udział brało 42 uczniów. Zwy-
cięzcy:
Klasa IV – Rachmistrz: Daniel Per, SP 
w Gdowie. Wicerachmistrzowie: Seba-
stian Mleko, SP w Niepołomicach, oraz 
Aleksandra Rokosz, SP w Gdowie.
Klasa V – Rachmistrz: Natalia Smoleń, 
SP w Zagórzu. Wicerachmistrzowie: 
Paulina Dziob, SP w Przebieczanach, 
oraz Zuzanna Bartosik, SP w Marszowie.
Klasa VI – Rachmistrz: Wojciech Pasek, 
SP w Wieliczce. Wicerachmistrzowie: 
Bartosz Czop, SP w Podłężu, oraz Jacek 
Stasiak, SP w Gdowie.
Wyróżnieni: Paweł Piekarczyk, Filip 
Kręcina, Michał Szewc, Jakub Nowak, 
Magdalena Ptasznik, Szymon Kluska.
Twórcą i opiekunem konkursu jest p.o. 
dyrektor  Szkoły Podstawowej w Niepo-
łomicach Krystyna Augustyńska, przy 
współpracy Barbary Stachańczyk, Lucy-

połomickiego Uniwersytetu Dziecięcego, który 
wygłosiła Monika Koperska, doktorantka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, zwyciężczyni pierw-
szej edycji konkursu Famelab w Polsce i laure-
atka 2 miejsca na poziomie ogólnoświatowym. 

Wykład mówiący między innymi o odkwa-
szaniu książek, trwałości różnorodnych mate-
riałów, zachowywaniu dzieł dla kolejnych po-
koleń cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
W spontanicznie ogłoszonym podczas wykła-
du konkursie główną nagrodą był pHisak od 
Moniki Koperskiej, czyli pisak do rozpoznawa-
nia pH-odczynu chemicznego papieru. 

To wszystko odbyło się dzięki wspaniałe-
mu zaangażowaniu popularyzatorów nauki, 
którzy poświęcili swój prywatny czas, żeby 
opowiadać o swoich pasjach i dzielić się nimi 
z dziećmi. Dlatego wdzięczni jesteśmy im bar-
dzo za wszystko, każdy osobisty wkład. Obie-
cujemy tego nie zmarnować i w dalszym ciągu 
podsycać wśród dzieci i młodzieży zapał do 
wiedzy  

Dzień Patrona

Jarosław Rusek   
nauczyciel geografii i technologii informacyjnej, 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Krakowskie-
go Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Największy aplauz wywołał niepewnego 
pochodzenia, lecz kojarzony z Francją 
– kankan, natomiast owacje na stojąco 
niespodzianka taneczna, jaką przygoto-
wali sami nauczyciele, wykonując cel- 
tycki układ choreograficzno-taneczny.

8 maja, w Małopolskim Centrum Dźwięku 
i Słowa odbył się uroczysty Dzień Patro-
na Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 

Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepoło-
micach. 

Przedstawiciele klas zaprezentowali prezen-
tacje multimedialne wybranych państw Unii Eu-
ropejskiej, które przeplatano układami taneczny-
mi wykonanymi przez uczniów naszej szkoły. 

Zostały też rozdane nagrody dla najlep-
szych uczniów. W Konkursie Wiedzy o Pa-
tronie Szkoły pierwsze miejsce zdobyła Anna 

Kościak, drugie Magdalena Wójcik oraz trzecie 
miejsce Joanna Jaworska.

Zwycięzcą konkursu „Sprawny w zawo-
dzie, bezpieczny w pracy – kategoria kucharz” 
został Szymon Maj, drugie miejsce przypadło 
Kamilowi Jędrzejczykowi, natomiast trzecie 
Jakubowi Socha. Wyróżnienie w tej kategorii 
przyznano dla Dawida Wątorka, Łukasza No-
waka i Mateusza Sułkowskiego.

W konkursie „Sprawny w zawodzie, bez-
pieczny w pracy – kategoria fryzjer” pierwsze 
miejsce zajęła Ewelina Pajdak, drugie Agniesz-
ka Lebiest, a trzecie Anna Ostrowska. Wyróż-
nienie otrzymali: Katarzyna Kruszyna, Klaudia 
Martyniak, Kamila Wąs i Izabela Wajda.

Kolejne nagrody przyznano w „Konkursie 
Wiedzy o Przepisach i Prawa Pracy”. Pierwsze 
miejsce zajął Mateusz Kukiełka, a wyróżnienie 
otrzymali: Łukasz Tekielski, Weronika Front, 
Joanna Jaworska i Justyna Tańcula.

Podczas uroczystości nagrodzony został 
również Grzegorz Przebinda, który zdobył 
pierwsze wyróżnienie w Przeglądzie Młodych 
Artystów w Gdowie. Uczeń reprezentował na-
szą szkołę w kategorii instrumentalista, wyko-
nując utwór na akordeonie.

Nagrody wręczali: Król Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego, Kazimierz Loranc; dy-
rektor Bożena Kruk; przedstawiciel Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Ry-
szard Iwaniec; komendant Hufca Pracy 6-2 
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ny Szewczyk, Joanny Hewelt, Krzysztofa 
Karcza – nauczycieli tejże szkoły. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął bur-
mistrz Roman Ptak oraz Stowarzyszenie 
Propagujące Idee Kazimierzowskie.

Razem
Izabela Korbut
polonistka, Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheń-
skim

„Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej” – pod 
takim hasłem przebiegał I Piknik Ro-
dzinny w Szkole Podstawowej im. Ste-
fana Żeromskiego w Zabierzowie Bo-
cheńskim, zorganizowany przez Radę 
Rodziców 15 czerwca. 
Przygotowano wiele atrakcji, aby ten 
dzień zapadł na długo w pamięci. Naj-
pierw uczniowie, pod kierunkiem 
swoich wychowawców, zaprezentowali 
program artystyczny: tańce, piosenki, 
wierszyki związane z rodziną. Potem 
mażoretki wzbudziły zachwyt ciekawymi 
układami tanecznymi. Po części arty-
stycznej rozgrywały się zawody sporto-
we.  Każdy bez względu na wiek, znalazł 
odpowiednią dyscyplinę sportu. Rodzice 
zadbali o bufet z domowymi wypiekami 
i pożywnym jedzeniem, które dostarcza-
ły energii uczestnikom zabawy.
Podczas pikniku  trwała loteria. Dzięki 
zapobiegliwości organizatorów każdy los 
wygrywał. A było o co walczyć: rower 
ufundowany przez Jarosława Bożka APJ 
Centrum Wentylacji Czarnochowice 
288, tablet ufundowany przez dyrektor 
szkoły Lucynę Bednarczyk oraz wicedy-
rektor Monikę Bielarczyk, tablet ufun-
dowany przez Edwarda Wnęka, Firma 
„U Edka” i jednocześnie wiceprzewod-
nioczącego Rady Miejskiej, bon na uro-
czystą kolację do restauracji na Zamku 
w Niepołomicach ufundowany przez 
Fundację Zamek Niepołomice, oraz bon 
do Gabinetu Kosmetyczno-Podologicz-
nego, ufundowany przez Bernadetę Berę.
Może i Ty w przyszłym roku będziesz 
wśród zwycięzców? Już dzisiaj zapra-
szamy wszystkich do zabawy w pikniku 
rodzinnym w Zabierzowie Bocheńskim. 
Zebrane przez Radę Rodziców fundu-
sze zostaną przeznaczone na potrzeby  
szkoły.

Alkogogle
Katarzyna Wilk 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim

w Niepołomicach, Zuzanna Polańska; oraz 
zawodowi kucharze: Michał Henzel i Łukasz 
Grabowski.

Po rozdaniu nagród goście zostali zapro-
szeni na poczęstunek przygotowany przez 
uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem 
Anny Glińskiej-Grochal oraz Elżbiety Mączki, 

nauczycieli przedmiotów zawodowych bran-
ży gastronomicznej. Scenariusz uroczystości 
w MCDIS opracowały: Aleksandra Fraś oraz 
Zuzanna Polańska.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przy-
bycie, a uczniom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w karierze zawodowej  

Po prostu Italia
Alicja Włodarczyk
Agnieszka Szyper
Gimnazjum Społeczne w Woli Batorskiej

W połowie maja uczniowie klas trzecich 
Gimnazjum Społecznego w Woli Bator-
skiej zwiedzili kolejny zakątek Europy. 
Tym razem wędrowaliśmy po słonecznej 
Italii. 

Wcześniej jednak zatrzymaliśmy się 
w Budapeszcie. Tam udaliśmy się 
na Wzgórze Gellerta, by podziwiać 

piękno i specyficzny klimat tego miejsca.
W pierwszym dniu wyprawy dotarliśmy do 

włoskiego kurortu wypoczynkowego Lido di 
Jesolo. Tu młodzież spędzała czas na integra-
cyjnych grach na plaży nad Adriatykiem oraz 
doskonaliła umiejętności pływackie w basenie 
w ośrodku. 

Kolejnego dnia przyszła pora na Wenecję. 
Romantyczny pejzaż zachwycił każdego z nas. 
Urokliwe, kręte i wąskie weneckie uliczki za-
prowadziły nas na Plac św. Marka, nazwany 
przez Napoleona „najpiękniejszym salonem 
świata”. Zwiedziliśmy najwspanialszy zabytek 
sakralny Wenecji – Bazylikę św. Marka. 

Następnie przepłynęliśmy tramwajem 
wodnym po „najpiękniejszej ulicy świata”, czy-

li po Canal Grande, który zaliczany jest do stu 
cudów świata. Na pamiątkę czasu tu spędzone-
go, każdy zakupił kolorową, oryginalną wenec-
ką maskę – symbol karnawału. 

„W Wenecji pierwszy raz mogłam poru-
szać się vaporetto czyli wodnym tramwajem. 
Niewiarygodne, że są na świecie miejsca nie-
zmotoryzowane” – wspomina Karolina Rerut-
kiewicz.

Kolejnym punktem programu była Wero-
na. To miasto urzekło uczestników wyprawy 
szczególnie, głównie ze względu na klimat tego 
miejsca. Centrum miasteczka, nazywanego 
„miastem zakochanych” od legendarnych po-
staci dramatu szekspirowskiego, okazało się nie 
tylko piękne, ale i bardzo klimatyczne, z cha-
rakterystycznym włoskim ruchliwym jarmar-
kiem. Nie mogło nas oczywiście zabraknąć pod 
słynnym balkonem Romea i Julii, który znamy 
z lektury w gimnazjum. Okazuje się, że nie tyl-
ko my – pod owym balkonem było nie tylko 
gwarno, ale wręcz ciasno!

„Nie wiedziałam, że pod balkon Giulietty 
wciąż przychodzą rzesze młodych ludzi, by na-
pisać do tej bohaterki liścik z prośbą o szczęście 
w miłości” – zauważyła Wiola Lasiowska.

Tego samego dnia udaliśmy się do Padwy, 
podziwialiśmy Bazylikę św. Antoniego oraz 
słynny uniwersytet, w którym kształcili się nasi 
rodacy, między innymi Mikołaj Kopernik jak 
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Renata Palińska
nauczyciel matematyki, Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach, opiekun 
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości 

Uczniowie Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach 
corocznie uczestniczą w programach or-
ganizowanych przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. W tym roku członkowie 
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości: 
Paulina Badura, Ewa Bazarnik, Paulina 
Durazińska i Mateusz Kotowski, wzięli 
udział w programie „Młodzi Przedsię-
biorczy”. 

Program jest skierowany do uczniów 
i nauczycieli szkół ponadpodstawowych 
z całej Polski. Składa się z dwóch etapów, 

w trakcie których uczniowie, pracując w ma-
łych, sześcioosobowych zespołach, z pomocą 
platformy elearningowej realizują zadania z za-
kresu przedsiębiorczości i zarządzania. 

„Podczas trwania projektu mogliśmy się 
dowiedzieć jak gospodarować budżetem, 
poszerzyliśmy swoje wiadomości na tematy 
związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej i marketingiem. Projekt był bardzo ory-
ginalny i kreatywny, a co najważniejsze zyska-
liśmy doświadczenia, które przydadzą nam się 
w dorosły życiu” – mówią Paulina Badura oraz 
Ewa Bazarnik.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbył 
się 13 czerwca. W siedzibie Narodowego Ban-
ku Polskiego dwanaście najlepszych zespołów 
z całej Polski prezentowało swoje pomysły na 
firmę. Wśród nagrodzonych zespołów znala-
zła się grupa z niepołomickiego gimnazjum, 
z mini przedsiębiorstwem „Cookie Monsters”.

To kolejny sukces SKP w tym roku szkol-
nym. Pierwszym było zdobycie wyróżnienia 
przez Paulinę Badurę w konkursie Narodowe-
go Banku Polskiego, polegającym na nakrę-
ceniu spotu filmowego na temat działalności 
edukacyjnej NBP  

EDUKACJA

15 czerwca członkowie Stowarzyszenia, 
podczas Pikniku Rodzinnego zorgani-
zowanego przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej przeprowadzili warsztaty 
profilaktyczne „Trzeźwy umysł”. W cza-
sie akcji Iwona Bieda-Franas oraz autor-
ka informacji zapraszały chętnych do 
wykorzystania alkogogli. Chętni prze-
chodząc wzdłuż taśmy i omijając pa-
chołki uświadamiali sobie, jak zmienia 
się postrzeganie świata po spożyciu al-
koholu. W warsztatach wzięło udział ok. 
100 dorosłych uczestników oraz ponad 
100 dzieci i młodzieży. 

Dzieci u strażaków
Krzysztof Szydłowski
członek OSP Wola Zabierzowska

30 kwietnia dzieci z klas 0-3 ze Szko-
ły Podstawowej w Woli Zabierzow-
skiej zawitały do remizy OSP Wola 
Zabierzowskiej. Powodem wizyty był 
zbliżający się Dzień Strażaka. Strażacy 
opowiedzieli dzieciom o swojej pracy 
i historii jednostki, po czym nastąpił 
słodki poczęstunek i przejście do części 
garażowej, gdzie dzieci zapoznały się 
ze sprzętem jakim dysponują straża-
cy. Największą atrakcją dla dzieci była 
oczywiście możliwość przymierzenia 
hełmu, lanie wodą oraz przejażdżka 
wozem strażackim. 
Strażacy z OSP Wola Zabierzowska 
serdecznie dziękują za życzenia i laurki 
wszystkim dzieciom, a także pracow-
nikom i dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Woli Zabierzowskiej. Dla nas najwięk-
szym podziękowaniem był uśmiech 
i zadowolenie na twarzach dzieci oraz 
wiele deklaracji dzieci o chęci wstąpie-
nia do naszej jednostki.

Wiosenne zabawy
Joanna Różeńska
instruktor DK w Woli Batorskiej

„Przyszła wiosna piękna i radosna…” 
mówią słowa jednej z dziecięcych pio-
senek. Kwietniowe i majowe spotkania 
maluchów w Domu Kultury w Woli Ba-
torskiej, zdominowała wiosenna tema-
tyka. Na początek zaczęliśmy nieśmiało 
od tropienia pierwszych zwiastunów 
wiosny. Z każdym kolejnym tygodniem, 
tak jak w przyrodzie, tak i u nas robiło 
się coraz bardziej kolorowo i wesoło. 
W końcu wiosna na dobre rozgościła się 
w naszych ogrodach. Jej czary dotknęły 
i nas. 

i Jan Kochanowski.
Ostatniego dnia wyprawy wyruszyliśmy 

w kierunku Rawenny, a dokładnie do Mirabi-
landii – jednego z największych parków roz-
rywki we Włoszech. Pogoda dopisała, więc 
rozrywka była przednia.

Przeżyliśmy niezwykłe chwile, które na 
długo pozostaną w naszej pamięci. Nabyliśmy 
nowych doświadczeń, nauczyliśmy się podstaw 
włoskiego i podszkoliliśmy angielski. Ciekawe 
było też zliczenie wszystkich kształtów włoskiej 
pasty w jej ojczyźnie – czyli makaronu. 

Dowiedzieliśmy się sporo o zwyczajach 
Włochów, np. o lekkim pierwszym śniadaniu 
(bez chleba!), poobiedniej sjeście, która jest 
świętym czasem odpoczynku w środku dnia, 
podczas której zamknięte są wszystkie sklepy 
oraz – o zgrozo – o obfitej rodzinnej wieczerzy, 
koniecznie „na ciepło”.

„Nasze nowe doświadczenia sięgnęły tak-
że podniebienia – skosztowaliśmy prawdziwej 
włoskiej pizzy, na oryginalnym cieniutkim 
spodzie z tamtejszymi składnikami, np. z kar-
czochami, kaparami czy włoską szynką. We 
Włoszech do pizzy nie dają keczupu, gdyż 
w zestawie każdej tuż na cieście jest warstwa 
sosu pomidorowego. Oj, smakowało!” – za-
chwala Oskar Mrozowski.

Każdy z nas przekonał się, że podróże są 
jedną z najlepszych form zdobywania wiedzy 
zarówno historycznej, geograficznej, jak i z za-
kresu historii sztuki i obyczajów. 

„W Italii zachwyciło mnie błękitne niebo, 
słoneczna pogoda i bardzo mili ludzie, któ-
rych spotykaliśmy – sklepikarze, handlarze 
jarmarczni, zwykli przechodnie, biegnący do 
pracy. Łączyło ich jedno – uśmiech” – podsu-
mowuje Łukasz Łysek  

Cookie Monsters

rozwiązanie zadania z iii okładki
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Pomogły nam stworzyć bajecznie kolo-
rowe łąki. Bawiliśmy się barwami, ale 
także dźwiękami, bo przecież wiosna 
to nie tylko feeria barw, ale i nieustanny 
koncert. Poznawaliśmy więc tych wio-
sennych muzyków i próbowaliśmy im 
wtórować. A wszystko to wśród naszych 
uśmiechów, bo przecież „przyszła wio-
sna piękna i radosna…”.

Koncert dla matek
Aleksander Ostrowski
instruktor Domu Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

28 maja, w Domu Kultury w Woli Za-
bierzowskiej odbył się specjalny koncert 
z okazji Dnia Matki, podczas którego 
uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje 
talenty taneczne (tańczono polkę i kra-
kowiaka z lajkonikiem) oraz recytator-
skie, wokalne i muzyczne. Nie zabrakło 
także kwiatów, a także słodkiego ciasta 
dla wszystkich obecnych pań. 

Koncertowo w Chobocie
Piotr Krupa
Dom Kultury w Chobocie

24 maja odbył się wieczór literacko-mu-
zyczny „Nie ma jak u Mamy”. Koncert 
składał się z trzech części – w pierwszej 
wystąpił autor informacji, z piosenkami, 
balladami oraz wierszami specjalnie dla 
mam, m.in. Ziemianina, Staffa, Śliwia-
ka. W części drugiej i trzeciej zaprezen-
towały się dwie pracownie muzyczne 
Domu Kultury – Studio Piosenki oraz 
Szkółka Gitarowa. Popłynęły piosenki 
Umer i Krajewskiego oraz utwory gi-
tarowe w rytmie muzyki hiszpańskiej, 
bossanovy, reggae, a nawet gitarowy 
ragtime. Na koniec został wykonany 
wspólnie przez wszystkich wykonaw-
ców biorących udział w koncercie utwór 
Młynarskiego pt. „Nie ma jak u Mamy”. 
To dla ducha, a dla ciała, Koło Emery-
tów i Rencistów nr 13 działające przy 
DK Chobot przygotowało wspaniałe 
wypieki.
25 maja, w Parku Miejskim w Niepo-
łomicach, w ramach Dni Niepołomic, 
zaprezentował się z godzinnym koncer-
tem „Chobot Blues Band” – młodzie-
żowy zespół muzyczny działający przy 
DK w Chobocie. Występ młodych arty-
stów został bardzo ciepło przyjęty przez 
niepołomicką publiczność, wyrażającą 
uznanie dla już niemałych umiejętności 
wykonawczych młodych muzyków.

Piknik gimnazjalny

Sylwia Międzybrodzka
Gimnazjum w Woli Batorskiej

2 czerwca, Gimnazjum w Woli Ba- 
torskiej zorganizowało kolejny Piknik 
Gimnazjalny. Organizatorzy przygo-
towali liczne zabawy, pokazy i niespo-
dzianki.  

Można było dobrze zjeść – grillowane 
kiełbaski oraz karkówka zaspokajały 
najbardziej wyrafinowane podnie-

bienia. Na deser należało wybrać jedno z roz-
pływających się w ustach ciast upieczonych 
przez panie. Był tylko jeden problem – wszyst-
kie były tak apetyczne i smakowite, że trudno 
było poprzestać na jednym kawałku. 

Kalorie można było za to spalić podczas za-
wodów rodzinnych, rozgrywek sportowych lub 
tańców. Dla spragnionych kulturalnych rozry-
wek przygotowano spektakl teatralny Koła Te-
atralnego „Samo-Wolka”, pokaz filmów z życia 
szkoły oraz koncert grupy Blues Drive. 

Na zabawie się jednak nie kończyło. 
Uczniowie pod kierunkiem Izabeli Szot, przy-
gotowali niezwykle ciekawy pokaz pierwszej 
pomocy. Taka wiedza może się okazać przydat-
na w każdym momencie. 

Ponadto miała miejsce aukcja prac uczniów 
oraz zdjęć dyrektora Tomasza Donatowicza. 

Jak się okazało, niektóre z nich wzbudzały 
wielkie emocje i niejeden dom aukcyjny nie 
powstydziłby się tak zaciekłej licytacji. 

Tradycyjnie odbywała się także loteria. 
W tym roku spośród wszystkich jej uczestni-
ków została rozlosowana niezwykle atrakcyjna 
nagroda główna – wycieczka dla czterech osób 
do Tatralandii. 

Z pewnością piknik był jedną z najbardziej 
udanych imprez w ostatnim czasie. Nie byłoby 
to jednak możliwe, gdyby nie pomoc rodziców, 
którzy wspierali działania szkoły. Pragniemy 
podziękować im wszystkim za ogromne zaan-
gażowanie i poświęcony czas.

Wyrazy wdzięczności należą się także licz-
nym sponsorom. Dziękujemy, że zechcieli oni 
wesprzeć nasze gimnazjum. Dziękujemy, że są 
Państwo z nami!  
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Mistrzowie matematyki
Renata Palińska
nauczyciel matematyki, Gimnazjum 
im. Króla Władysława Jagiełły w Niepo- 
łomicach koordynator projektu MIW

Po raz siódmy odbyły się Matematycz-
ne Mistrzostwa Polski. Wzięło w nich 
udział 22 tysiące uczniów. Uczniowie 
naszego gimnazjum zdobyli pierw-
sze miejsca w powiecie wielickim aż 
w trzech kategoriach wiekowych.

W roku szkolnym 2012/2013, Gim-
nazjum im. Króla Władysława 
Jagiełły zgłosiło do Małopolskie-

go Kuratorium Oświaty ową innowację peda-
gogiczną – „Matematyka Innego Wymiaru” 
– projekt ogólnopolski, którego celem było 
podniesienie poziomu i jakości nauczania 

matematyki w Polsce. 
Uczniowie przygotowywali się w 11 kate-

goriach, od drugiej klasy szkoły podstawowej 
do czwartej klasy liceum. Zajęcia odbywały 
się pod kierunkiem nauczycieli oraz za po-
średnictwem strony internetowej projektu. 

Przede wszystkim uczniowie rozwiązy-
wali bardzo dużo zadań. Podstawą były bry-
ły, figury i liczby. Było również dużo wiedzy 
zapomnianej, której nie ma już w podstawie 
programowej, a jednak jest ona niezbędna na 
studiach. Podczas zajęć uczniowie poznawali 
historię matematyki, nietypowe liczby i sys-
tem binarny z kodem zero-jedynkowym.

Kulminacyjnym zakończeniem projektu 
były Matematyczne Mistrzostwa Polski, które 
odbyły się jednocześnie we wszystkich szko-
łach w Polsce. W zawodach wzięło udział po-
nad 700 szkół.

Uczniowie naszego gimnazjum zdobyli 
pierwsze miejsca w powiecie wielickim aż 
w trzech kategoriach wiekowych: Mateusz 
Kotowski w kategorii klas pierwszych gim-
nazjum (9 miejsce w województwie), Hubert 
Paszkowski w kategorii klas drugich gimna-
zjum (8 miejsce w województwie) oraz Seba-
stian Sendor w kategorii klas trzecich gimna-
zjum (5 miejsce w województwie).

Pomysłodawcą i autorem projektu jest 
Nauczyciel Roku 2008 – Dariusz Kulma. Jego 
zdaniem konkurs wyłania najlepszych lokal-
nych matematyków: w województwach i po-
wiatach. Według niego, mistrzostwa zwracają 
dużą uwagę władz samorządowych i lokal-
nych środowisk.

Konkurs był realizowany w ramach pro-
jektu „Matematyka Innego Wymiaru”, finan-
sowanego z funduszy unijnych  

Festiwal nauki

Anna Kokoszka
nauczyciel Gimnazjum w Niepołomicach

Czy naprawdę można pić wodę z kra-
nu, dlaczego H2O fascynuje chemików, 
jak wybuchają wulkany – to tylko 
niektóre z pytań, na które można było 
uzyskać odpowiedzi od naukowców 
w trakcie trwającego w Krakowie Festi-
walu Nauki.

17 maja, klasy IC, IIF, IIC, IIB, IIID, 
IIE, IIIB wraz z wychowawcami 
wzięły udział w Festiwalu Nauki 

w Krakowie, który odbył się pod hasłem 
„Oblicza wody”. Wszyscy, którzy odwiedzili 
miasteczko na Rynku mogli porozmawiać 
z naukowcami, studentami i innymi osoba- 
mi. Mogli też brać aktywny udział w do-

świadczeniach, eksperymentach oraz różne-
go rodzaju pomiarach, a tym samym wygry-
wać atrakcyjne nagrody. 

Festiwal cieszył się ogromną popular-
nością, osób odwiedzających stoiska było 
bardzo dużo, na niektóre stanowiska przygo-
towane przez miejscowe uczelnie i instytuty 
badawcze ciężko było się dostać. Oblegane 
przez widzów festiwalu było przez dłuższy 
czas stanowisko Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, gdzie prezentowane są 
efektowne eksperymenty pokazujące zasto-
sowanie chemii w kryminologii. 

Na stanowisku Uniwersytetu Rolnicze-
go przygotowano m.in. pokazy dotyczące 
biopaliw i znaczenia wody w ich produkcji. 
Bardzo kolorowo było w namiocie Wydziału 
Filologicznego UJ, gdzie studenci, przebrani 
w tradycyjne stroje z wielu zakątków świa-
ta – w tym arabskie, japońskie i hinduskie 

– zachęcają publiczność do udziału w kon-
kursach na temat kultury i języków różnych 
państw. Można się tam też dowiedzieć, jak 
np. pisze się imiona przy użyciu różnych al-
fabetów. 

Na stanowisku Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej wielu próbowało 
swych sił w sterowaniu japońskim robotem 
przemysłowym Kawasaki. Studenci tej uczel-
ni pokazywali także skonstruowany przez 
siebie trójkołowy miejski pojazd hybrydowy 
o nazwie „Bombus”.

Gimnazjaliści, dzięki udziałowi w Impre-
zie Naukowej, mogli zobaczyć czym na co 
dzień zajmują się studenci poszczególnych 
uczelni krakowskich, porozmawiać z nimi 
o studiach i sprawach związanych z nauką. 
Była to też świetna okazja dla gimnazjalistów 
do poznania kierunków studiów i zawodów 
aktualnie potrzebnych na rynku pracy  

Oblegane przez widzów festiwalu było przez dłuższy czas stanowisko Wydziału Che-
mii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prezentowane są efektowne eksperymenty  
pokazujące zastosowanie chemii w kryminologii.
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Konieczna dogrywka

Tomasz Paliński
Gimnazjum w Niepołomicach

Już po raz piąty z inicjatywy Gimna-
zjum w Niepołomicach odbył się  
Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu  
Janie Pawle II. Wzięło w nim udział  
40 uczniów.

Reprezentowali oni sześć szkół podsta-
wowych, trzy gimnazja oraz liceum 
ogólnokształcące im. Jana Pawła II. 

Uczestników etapu gminnego wyłonili kate-

checi przeprowadzając eliminacje szkolne.
W tym roku przypada 30. rocznica dru-

giej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Z tej 
racji licealiści i gimnazjaliści czytali homilie 
papieskie z mszy beatyfikacyjnych matki Ur-
szuli Ledóchowskiej, ojca Rafała Kalinow-
skiego i Brata Alberta Chmielowskiego oraz 
przemówienie z uroczystości nadania papie-
żowi doktoratu honoris causa UJ. Po zmaga-
niach z testami, uczestnicy konkursu mieli 
okazję wysłuchania opowiadań ks. prałata 
Tomasza Boronia, który w roku 1997 gościł 
papieża przez parę dni w zakopiańskiej „księ-
żówce” oraz ucałować relikwie błogosławio-
nego Jana Pawła II. 

O wysokim poziomie przygotowania 
uczestników konkursu świadczy fakt, że 
w kategorii gimnazjum zwycięzców musiała 
wyłonić dogrywka.

W kategorii szkoła ponadgimnazjal-

na, I miejsce uzyskała Katarzyna Kornaus, 
II miejsce: Ewa Biernat. W kategorii szkoła 
podstawowa I miejsce zajęła Gabriela Waś 
z Zakrzowa, drugie miejsce uzyskał Marcin 
Lebiest z Podłęża, trzecie miejsce Weronika 
Kałka ze szkoły w Staniątkach. 

W kategorii gimnazjum I miejsce zajął 
Mateusz Jastrzębski z Zabierzowa Bocheń-
skiego, drugie miejsce ex aequo Beata Solarz 
i Anna Paleczek z Niepołomic oraz Patrycja 
Pilch z Zabierzowa Bocheńskiego. III miejsce 
zajęła Zuzanna Świech z Niepołomic. 

Nagrody wręczyła dyrektor Anna Pilch, 
zapraszając wszystkich za rok, aby nadal 
wspólnie budować żywy pomnik papieża 
w gminie Niepołomice. Konkurs odbył się 
pod patronatem burmistrza Romana Ptaka 
oraz ks. dziekana Stanisława Miki. Gospoda-
rzem konkursu była Szkoła Podstawowa im. 
św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu  

Trema niestraszna
Magdalena Pudo
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach

Zdolne, pomysłowe, energiczne i wraż-
liwe – takie są dzieci, które przyjeż-
dżają na Festiwal Teatrów Angielskich 
do Niepołomic. Wygrywają z tremą, 
nie boją się stanąć przed profesjonal-
nym jury oraz mówić w języku obcym 
i sprawiają, że scena należy do nich.

Na tegoroczną, czwartą już edycję  
Festiwalu Teatrów Angielskich „The  
Stage Is Yours” przyjechali ucznio-

wie z sześciu szkół powiatu wielickiego 
przygotowani przez nauczycielki języka an-
gielskiego. Uczniów ze szkoły w Niegowici 
przygotowała Marta Rokicka; w Zagórzu: 
Agnieszka Frąś; w Podłężu: Elżbieta Olszew-
ska; w Gdowie: Grażyna Sparzyńska; w Miet-
niowie: Lucyna Przybylska; w Niepołomi-
cach: autorka tekstu. 

Jury w składzie: Anna Piróg-Karaszkie-
wicz, aktorka; Joanna Zapała, konsultant 
Wydawnictwa Pearson’ oraz Patrick Lagen-
dijk, lektor języka angielskiego, przydzieliło 
nagrody:

•	 I	miejsce	 –	 Pygmalion,	 SP	w	Niepołomi-
cach,

•	 II	 miejsce	 –	 Christopher	 Columbus,	 SP	
w Zagórzu,

•	 III	miejsce	–	Robin	Hood,	SP	w	Niegowici,
•	 Wyróżnienie	–	The	Little	Prince,	SP	w	Pod-

łężu,
•	 Najlepszy	 aktor	 –	 Eryk	Ostrowski	 za	 rolę	

Krzysztofa Kolumba, SP w Zagórzu,

•	 Najlepsza	aktorka	–	Anna	Cieśla	za	rolę	Eli-
zy Doolittle, SP w Niepołomicach,

•	 Najlepszy	 plakat	 –	 Izabela	 Bryńska,	 SP	
w Zagórzu

•	 Wyróżnienie	 –	 Natalia	 Styczeń,	 za	 rolę	
prof. Higgins, SP w Niepołomicach

•	 Wyróżnienie	–	Mia	Mistak	za	 rolę	Marty,	
SP w Mietniowie
Organizatorami Festiwalu była Szkoła 
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gabrysia Bergiel, kl. V a, sP w Niepołomicach

Pierwszy raz brałam udział w tego typu imprezie. Miło wspo-
minam czas, który tam spędziłam. Zabrałam stamtąd również 
niesamowite wspomnienia, które na długo zostaną w mojej pa-
mięci.

Pierwszy spektakl opowiadał o historii odkrycia Ameryki, 
o Krzysztofie Kolumbie. Podczas przedstawienia urzekły mnie 
stroje oraz efekty specjalne. Kolejny występ to historia Robin Ho-
oda. Nie pamiętam zbyt dobrze tego występu – wraz z całą grupą 
musiałam iść się przebrać w kostium do naszego przedstawienia. 
Zdążyłam zobaczyć tylko końcówkę. 

Nadszedł czas na nasz spektakl pod tytułem „Pygmalion”. 
Strasznie się denerwowałam. Zaczynałam żałować, że w ogóle 
biorę w tym udział. Lecz, gdy zaczęłam grać, wszelka trema i zde-
nerwowanie minęły. Zaczęłam dobrze się bawić (na tyle dobrze, 
że nie powiedziałam jednej kwestii). Koniec spektaklu, ukłon, 
wspomnienia życia. Szybko przebrałam się w normalne ubrania. 

Podczas krótkiej przerwy jury powiedziało nam, co sądzi 
o naszej sztuce. Nadszedł czas na kolejne występy. „Pocahon-
tas” i „Mały Książę” – to były właśnie tytuły kolejnych spektakli. 
Niesamowite ozdoby, rekwizyty oraz stroje zafascynowały mnie. 
Potem rozpoczął się ostatni spektakl. Cała akcja działa się w cza-
sach współczesnych, a nie jak wcześniej w niekiedy dalekiej prze-
szłości. Spodziewałam się, że to był już koniec festiwalu, lecz po 
chwili na scenę wyszła aktorka z teatru Groteska. Urządziła nam 
warsztaty teatralne. 

Świetnie się bawiłam! Nim się spostrzegłam jury ukończyło na-
radę. „Ogłoszenie wyników, nareszcie!” pomyślałam. Nasza grupa 
zajęła pierwsze miejsce, a Ania dostała nagrodę dla najlepszej aktor-
ki. Właśnie wtedy weszła moja mama. Z radością powiedziałam jej 
o zwycięstwie.

To był niesamowity dzień pełen wrażeń: próbny test kompeten-
cji, pierwszy taki występ, pierwsze miejsce. W domu wykończona 
padłam na łóżko. Byłam zachwycona, że przeżyłam taki dzień!

Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach oraz Małopolskie Centrum 
Dźwięku i Słowa. Honorowy patronat nad fe-
stiwalem objęli Roman Ptak oraz Wydawnic-
two Pearson. Pomocy w organizacji udzieliło 
Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimie-

rzowskie. 
Wszystkie dzieci w nagrodę za udział 

w festiwalu uczestniczyły w warsztatach teatral-
nych, poprowadzonych przez aktorów z Teatru 
Lalki, Maski i Aktora Groteska oraz otrzymały 
książki do nauki języka angielskiego. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim przybyłym na festiwal dzieciom 
i ich nauczycielom za przygotowanie wy-
stępów oraz scenografii, jury za poświęcony 
czas i cenne komentarze oraz podjęcie wer-
dyktu i patronom za ufundowanie nagród  

EDUKACJA

Mali radiowcy

Rafał Kucharzyk
Project Manager w agencji interaktywnej

Wesołe i żywe na co dzień dzieci, 
w czasie audycji na żywo zachowywały 
idealną ciszę zupełnie tak, jakby w roz-
głośni pracowały od dawna.

11 czerwca, uczniowie klasy 0A ze 
Szkoły Podstawowej w Niepoło-
micach mieli okazję przeżyć nie-

zwykły dzień. Rozpoczął się on wizytą w kra-
kowskim zoo, gdzie dzieci miały możliwość 
na własne oczy zobaczyć dużych i małych 
mieszkańców ogrodu zoologicznego. 

Stosownie do wielkości największym za-
interesowaniem cieszyły się słonie i ich zwy-
czaje, a fikające i hałasujące małpy wywołały 
mnóstwo uśmiechu na twarzach małych od-
krywców. 

Dzieci obserwowały również karmienie 
fok, w czasie którego te sympatyczne ssa-
ki pochłaniały ogromne ilości ryb, zaś przy 
klatce z wilkami rozpoczął się prawdziwy 
koncert wycia w wykonaniu uczniów. Wilki 
pewnie nie były zachwycone, za to dzieci jak 
najbardziej.

Szczęśliwie pogoda tego dnia dopisała 
i obyło się bez padającego od wielu dni desz-
czu, a po krótkim posiłku dzieci wyruszyły 
w dalszą część wędrówki. Celem było mające 
siedzibę na Kopcu Kościuszki Radio RMF. 

Zerówkowicze pod opieką wychowaw-
czyni Hanny Surdy i kilkorga rodziców, mia-
ły unikatową możliwość obejrzenia pracy 
dziennikarzy i prezenterów radiowych od 
kuchni. Przewodnikiem grupy był niezwy-
kle uśmiechnięty i rozgadany prezenter radia 
RMF Maxxx Marek Rusinek. 

Pod jego czujnym okiem dzieci zwiedziły 
newsroom, przyglądały się pracy prezente-

rów na żywo, zapoznały się z pracą dźwię-
kowców i montażystów, a następnie same 
miały możliwość poprowadzenia fragmentu 
programu na żywo oraz nagrania dżingla, 
który został wyemitowany na antenie RMF 
Maxxx. 

Zainteresowanie małych uczniów było 
ogromne, mnóstwo pytań i spostrzeżeń, war-
to dodać, że wesołe i żywe na co dzień dzieci, 
w czasie audycji na żywo zachowywały ideal-
ną ciszę zupełnie tak, jakby w rozgłośni pra-
cowały od dawna.

Końcowym akcentem pobytu były gadże-
ty radiowe oraz specjalne dyplomy poświad-
czające wizytę i zdobytą wiedzę.

Niezwykła podróż po zakamarkach radia 
oraz występ na antenie, nie byłyby możliwe 
bez pomocy i wsparcia pracowników RMF, 
a w szczególności Marka Rusinka, dzięki któ-
remu mali Niepołomiczanie przeżyli swoją 
wielką, radiową przygodę  

Dzieci zwiedziły newsroom, a następnie same miały możliwość poprowadzenia  
fragmentu programu na żywo oraz nagrania dżingla, który został wyemitowany na 
antenie RMF Maxxx.
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Tyszka w bibliotece

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Czytając na głos fragmenty opowiada-
nia autorka zadawała małym czytelni-
kom różne pytania np. czy na działce 
można spotkać działkowe tygrysy? 
Gdzie w człowieku „mieszka wyobraź-
nia?”. Okazało się, że dzieci na ten 
temat miały wiele do powiedzenia.

11 czerwca, w niepołomickiej książ-
nicy panowała wyjątkowa, literac-
ka atmosfera. Gościliśmy bowiem 

w bibliotecznej czytelni Agnieszkę Tyszkę – 
z wykształcenia polonistkę, z pasji zaś – pi-
sarkę, autorkę książek dla dzieci i młodzieży, 
wśród których znajdują się bajki, powieści, 
opowiadania a także słuchowiska radiowe 
i scenariusze teatralne.

Tego dnia młodzi czytelnicy mieli okazję 
spotkać się z autorką dwukrotnie. Pierwsze 

spotkanie odbyło się z udziałem uczniów kl. 
II ze S.P. w Niepołomicach, na drugie zostali 
zaproszeni szóstoklasiści z tejże szkoły.

Mali uczestnicy porannego spotkania 
przedstawili się w literacki sposób, wymie-
niając swoich ulubionych autorów i tytuły 
przeczytanych książek. Nazwiska Wandy 

Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwi-
ma, J.R.R. Tolkiena czy Andrzeja Maleszki 
wprawiły pisarkę w niekłamany zachwyt, 
która stwierdziła, iż zgromadzone „towarzy-
stwo” jest niezwykle rozczytane.

Następnie autorka zaprezentowała prze-
zabawną serię o perypetiach rezolutnej „Zosi 

Maria Kleszcz
nauczycielka, SP w Staniątkach

Podczas rozmaitych szkolnych 
wydarzeń występują uczniowie. 
Grupa nauczycieli ze Szkoły Podsta- 
wowej im. Adama Mickiewicza  
w Staniątkach postanowiła zerwać, 
choć na chwilę, z tą konwencją. 

Pedagodzy, zainspirowani przez ko-
leżankę Rozalię, przygotowali wy-
chowankom niespodziankę w po-

staci inscenizacji znanej wszystkim baśni 
o Czerwonym Kapturku. Krótki scenariusz, 
podział zadań, obsada aktorska i dwie szyb-
kie próby, podczas których nie mogli być 
wszyscy obecni, bo przecież inne obowiązki 
w pracy i w domu. Koleżanka grająca Wilka 
wróciła w przeddzień premiery ze szpita-
la! W dodatku należało wszystko utrzymać 
w tajemnicy przed uczniami, żeby ich w peł-
ni zaskoczyć. 

Gorączkowa atmosfera w garderobie, 
trema za kulisami, jakieś problemy ze sce-
nografią i … kurtyna w Domu Kultury „po-
szła w górę”, a raczej w bok! Widownia po 

krótkiej chwili dezorientacji i zdziwienia 
powitała aktorów brawami. A ci grali najle-
piej, jak potrafili i bawili się przy tym setnie! 
Kostiumy i charakteryzacja spowodowały, 
że dzieci nie mogły rozpoznać niektórych 
nauczycieli! 

Gromkie brawa i wołania o bis były 
najwyższą nagrodą dla zaangażowanych 
w przygotowanie i wystawienie krótkiego 
spektaklu. Wystąpienie przed uczniowską 
publicznością było nie lada wyzwaniem dla 
belfrów, ale przyniosło wiele radości i obo-
pólnego zadowolenia  

Nauczyciele na scenie
Koleżanka grająca Wilka wróciła w przeddzień premiery ze szpitala! W dodatku należa-
ło wszystko utrzymać w tajemnicy przed uczniami, żeby ich w pełni zaskoczyć.



Lipiec - sierpień 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

20    

Rodzice dzieciom

Beata Nowotnik 
nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
Samorządowe Przedszkole Nr 1 
w Niepołomicach. 

Spektakl tak się podobał, że planowane 
są dwa kolejne przedstawienia w Nie-
połomicach. A burmistrz Artur Urbań-
ski zaprosił rodziców zaangażowanych 
w realizację spektaklu na występy 
gościnne w Jaworze.

24 maja, w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa, został wysta-
wiony wyjątkowy spektakl chary-

tatywny pt. „Kopciuszek” dla Dzieci z okazji 
ich święta.

Akcję charytatywną, której celem było 
zebranie materiałów plastycznych dla 
uczniów – pacjentów Zespołu Szkół Spe-
cjalnych Nr 3 przy Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie, zainicjowały dwie 
nauczycielki pracujące w Samorządowym 
Przedszkolu Nr 1 w Niepołomicach. 

W przygotowanie spektaklu zaangażowa-
li się rodzice z dwóch grup: „Krasnoludki” 
i „Pszczółki”, jak również pracownicy MCDiS.

Kiedy wybiła godzina 17.00, sala widowi-
skowa była wypełniona po brzegi. Dopisali 

zaproszeni goście. Był wśród nich burmistrz 
Roman Ptak, sekretarz gminy Teresa Kuźma 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Ciastoń. Swoją obecnością mile zaskoczyli 
nas: burmistrz Jawora Artur Urbański oraz 
naczelnik Wydziału Promocji Miasta Jawor 
Leszek Światkowski.

Śmiech i radość królowały na sali. A po-
dziw dla gry aktorskiej rodziców oraz pro-
fesjonalnej oprawy muzycznej zaowocowały 
brawami na stojąco. Był bis i gratulacje od 
zaproszonych gości i widzów. 

Akcja charytatywna zakończyła się wiel-
kim sukcesem, a zebrane materiały plastycz-
ne zostaną przekazane małym pacjentom   

EDUKACJA

z ulicy Kociej”, której w beznadziejnych sytu-
acjach pomagały powiedzonka – zakleństwa.

Spotkanie z dziećmi było więc okazją, by 
zachęcić je do przeczytania książek z powyż-
szej serii i zaprosić do udziału w bibliotecz-
nym konkursie, organizowanym przez Naszą 
Księgarnię. Zadaniem konkursowym jest 
wymyślenie zakleństwa, które pomoże od-
mienić Arka, chłopca poznanego przez Zo-
się na wakacjach. Warto wziąć w nim udział, 
ponieważ na laureatów czekają atrakcyjne 
nagrody!

Potem dziecięca publiczność wraz z bo-
haterami książki „Róże w garażu” wybrała 
się na wycieczkę” na działkę za miastem, 
gdzie miały miejsce nieprawdopodobnie 
dziwne historie. Zdarzenia te opisane są 

w powieści z punku widzenia sześciorga  
bohaterów. 

Spotkanie z kilkudziesięcioosobową gru-
pa szóstoklasistów „otworzyła” Seria w Krat-
kę, w skład której wchodzą m.in. trzy książki 
Agnieszki Tyszki. Pisarka opowiada w nich 
o trudnych problemach dotykających mło-
dych ludzi w codziennym życiu. 

Wprowadza jednocześnie do tych książek 
„promyczki”, które „oświetlają” trudną drogę 
bohaterów w postaci np. kwiatowych sms-ów 
jak w powieści pt. „Kawa dla kota”.

W dalszej kolejności na bazie powie-
ści „Kredens pod Grunwaldem” z wątkiem 
obyczajowo-historycznym uczniowie mieli 
okazję wykazać się swoją wyobraźnią i w gru-
pach napisać i przedstawić dialog historycz-

ny, komediowy, kryminalny oraz bajkowy. 
Zadanie świetnie wykonali, zasługując na 
gromkie brawa.

„Meile na miotle” to najnowsza zareko-
mendowana powieść, która „zrodziła” się po 
„osobistym spotkaniu” autorki z czarownicą 
Sydonią żyjącą na przełomie XVI/XVII w. 
„Owo spotkanie” miało miejsce w czasie pro-
mocji książek na Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie.

Dzięki obecności gościa i „bohaterów 
książek” „czuło” się w Bibliotece „powiew 
świeżości współczesnych czasów i oddech 
dawnych dziejów”. Więcej na stronie www.
biblioteka-niepolomice.pl. Spotkania odbyły 
się pod patronatem PiMBP w Wieliczce  
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Parasol z humorem

Maria Strzelec
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Trzecie miejsce zdobyła Aleksandra 
Magda, która uczestniczy w warszta- 
tach plastycznych w Zabierzowie 
Bocheńskim. Na konkurs przygotowała 
parasol, który poprawia humor 
w czasie deszczu.

Zakończyła się kolejna, trzecia edycja 
Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego „Przyroda w kolorach”, zor-

ganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 5. 

Pośród prac około 2,5 tysięcy uczestni-
ków były również te, które wykonane zostały 
podczas warsztatów plastycznych w Domach 
Kultury w Zabierzowie Bocheńskim i Woli 
Batorskiej. Tematem wiodącym tej edycji 
były owady. Można było przesłać maksymal-
nie 5 prac z placówki. 

Prowadzące zajęcia, Natalia Nowacka 
w Woli Batorskiej i autorka tekstu w Zabie-

rzowie Bocheńskim, miały niełatwe zadanie. 
Trzeba było dokonać wyboru spośród wielu 
wykonanych prac. Ale udało się!

1 czerwca nastąpiło uroczyste podsumo-
wanie konkursu. Zaproszeni laureaci oraz 
goście podziwiali prace eksponowane w pal-
miarni Ogrodu Botanicznego, na wystawie 
pokonkursowej. Zanim odczytano protokół 
jury, organizatorzy zaproponowali muzyczną 
ucztę w wykonaniu krakowskich artystów.

Trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Mag-
da, która uczestniczy w warsztatach plastycz-

nych w Zabierzowie Bocheńskim. Na kon-
kurs przygotowała parasol, który poprawia 
humor w czasie deszczu. 

Natomiast gimnazjalistce z Woli Bator-
skiej, Gabrieli Byś przyznano wyróżnienie, 
którego efektem była nominacja do wystawy 
pokonkursowej. 

Na sukcesy trzeba zapracować doskona-
ląc swoje umiejętności, rozwijać wyobraźnię, 
poszukiwać ciekawych rozwiązań. To zadanie 
można realizować w pracowniach plastycz-
nych od okiem instruktorów. Zapraszamy  

Aleksandra Magda ze zwycięskim parasolem, który poprawia humor w czasie deszczu

EDUKACJA

Lista przebojów
Agata Mirochna
Sylwia Owsikowska
Przedszkole Samorządowe w Podłężu

Pierwszy raz w historii naszego 
przedszkola odbył się konkurs wokalny 
„Przedszkolna lista przebojów”. 
Wzięło w nim udział 12 uczestników. 

Młodzi artyści prezentowali swoje 
umiejętności wokalne w swobod-
ny i urzekający sposób. Po długich 

i burzliwych obradach jury wyłoniło zwy-
cięzców. 

I miejsce zdobyli: Dawid Kozioł z gru-
py II b (czterolatek) za piosenkę „Wiosenne 

porządki” oraz Amelia Ślusarek z grupy IV 
(sześciolatek), „Pierwszy dzień wiosny”. II 
miejsce zdobył Kamil Malinowski z grupy II 
a (czterolatek), „W kurniku”, III miejsce Ju-
lia Młynarczyk z grupy I (trzylatek), „Tylko 
biedronka”. 

Jury przyznało ponadto dwa wyróżnie-
nia dla Kamila Porębskiego (pięciolatek) 
z grupy III a, za wykonanie piosenki „Nie-
grzeczna myszka” oraz dla Łucji Iwanek 
z grupy III b (pięciolatek) za piosenkę „ Ja-
błoneczka”.

Konkurs okazał się „strzałem w dziesiąt-
kę”. To była świetna zabawa. Dlatego wszyscy 
zgodnie ustaliliśmy, że konkurs „Przedszkol-
na lista przebojów” będzie kontynuowany 
w kolejnych latach  
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spadek i darowizna od najbliższej rodziny wolna od podatku
Podatniku, nie zwlekaj!
Masz sześć miesięcy, aby nie zapłacić podatku od spadku lub darowizny od najbliższej rodziny.

Wystarczy tylko złożyć SD-Z2 do urzędu skarbowego, aby zwolnić spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, 
dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo).
SD-Z2 należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub 
darowizny. Jeżeli nabycie spadku potwierdza notariusz, termin biegnie od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia 
dziedziczenia. 

Bardzo ważne!!! Zwolnienie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił po dniu 1 stycznia 2007 r.

W zgłoszeniu SD-Z2 trzeba podać szczegóły na temat spadku bądź darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący ze spadkodawcą 
bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy 
dom) jej powierzchnię, w przypadku np. auta – markę, numer rejestracyjny i rok produkcji samochodu. Obowiązek zgłoszenia dotyczy 
tylko spadków i darowizn, których wartość przekracza w sumie 9637 zł - od jednej osoby i w ciągu pięciu lat. 

Bardzo ważne!!! Brak zgłoszenia SD-Z2 w okresie 6 miesięcy – oznacza brak zwolnienia podatkowego i podatek trzeba będzie 
zapłacić.

Bardzo ważne!!! Darowizna pieniężna od najbliższej rodziny musi wpłynąć na konto bankowe obdarowanego. Najbliższa rodzina 
może też przekazywać pieniądze za pośrednictwem poczty. Niestety, darowizna przekazana z ręki do ręki nie podlega zwolnieniu od 
podatku. Nawet jeśli zostanie zgłoszona na SD-Z2 w terminie w urzędzie skarbowym. 

Jeśli spadek czy darowizna ma formę aktu notarialnego, potrzebne informacje przekazuje notariusz. W tym przypadku nie trzeba skła-
dać informacji SD-Z2.
          Naczelnik Urzędu Skarbowego 
           w Wieliczce

hArCErsTwO

Po wiedzę do GOPRu

Dominika Korabik
zastępowa tropicielka

24 maja harcerze (wszyscy funkcyjni 
szczepu) wyruszyli na skałki pogłębiać 
swoją wiedzę i umiejętności 
w dumnych skałach jury  
krakowsko-częstochowskiej. 

Rozśpiewani i pełni humoru, dotarli-
śmy do szkoleniowej bazy GOPR-u 
w rejonie Morska, gdzie spędziliśmy 

noc. Obudzeni wcześnie rano pobudką po 
rozgrzewce, pełni zapału wyruszyliśmy do 
głównej bazy ratownictwa górskiego.

Część teoretyczną poprowadził twórca 
i pierwszy naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR-
-u, Piotr van den Coghen. Przybliżył nam 
czym się zajmują, jakie niebezpieczeństwa 
grożą w górach i jak ich unikać. Opowiedział 

o swoich przygodach, najciekawszych ak-
cjach ratunkowych. Podkreślał jak mały błąd 
ludzi, nieuwaga, może spowodować poważny 
wypadek. 

Następnie ratownicy pokazali nam, jaki 
sprzęt jest niezbędny do akcji ratowniczej. 
Wyposażeni są w skutery śnieżne, kłady, 
specjalne narty i wiele innych, ciekawych 
pojazdów. Każdy ratownik przeszkolony jest 
z udzielania pierwszej pomocy. Musi radzić 
sobie w różnych sytuacjach i warunkach. To 
nie taka łatwa praca. Nieraz od ich decyzji za-
leży życie drugiego człowieka. 

Kolejnym punktem planu dnia było do-
tarcie do wyznaczonego miejsca za pomocą  
GPS’ów. Podzieliliśmy się na grupy i każda 
wyruszyła w drogę ze sprzętem. Na szczę-
ście nikogo nie zgubiliśmy. Wszyscy dotarli 
do wyznaczonego miejsca. Tam każdą grupę 
czekało inne zadanie. 

Ratownicy pokazali nam sprzęt do wspi-
naczki i każdemu rozdali uprząż. Dwie grupy 
miały za zadanie wspiąć się na szczyt skały 
(„schody do nieba”), każda z innej strony. 
Dwójka harcerzy, którzy są po kursie wspi-
naczkowym zabezpieczała nas. 

Wszystkim udało się dotrzeć do celu, 

a przyznam, że wychodzenie po pionowej 
skale wcale nie jest takie proste. Trzecia 
grupa miała za zadanie przejść przez wąską 
jaskinię i wynieść poszkodowanego na no-
szach. Oczywiście, po ukończeniu zadań, 
grupy zamieniały się stanowiskami.  

Ostatnim zadaniem było zjechanie na 
linie z kilkumetrowej skały. Odważny nasz 
szczepowy, schodząc asekurował się, jakby 
zjeżdżał co najmniej z Mont Everestu i po-
radził sobie bezbłędnie. Po wyczerpujących 
zadaniach czekała na nas pyszna, pachnąca 
już z daleka grochówka. 

Ostatnim punktem wyjazdu były zajęcia 
z pierwszej pomocy. Mogliśmy przetestować 
różne rodzaje noszy i wiele innych rzeczy. Na 
koniec ratownicy rozdali każdemu uczestni-
kowi dyplom i kilka ciekawych gadżetów  

Każdy ratownik przeszkolony jest z udzie-
lania pierwszej pomocy. Musi radzić sobie 
w różnych sytuacjach i warunkach. To nie 
taka łatwa praca. Nieraz od ich decyzji za-
leży życie drugiego człowieka.
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BEZPiECZEńsTwO

Bezpieczne wakacje

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Aby długo wyczekiwany wypoczynek 
minął bez przykrych niespodzianek, 
należy przestrzegać kilku podstawowych  
zasad związanych z bezpieczeństwem.

Przed wyjazdem z domu pamiętajmy 
o zamknięciu wszystkich drzwi i okien 
(także dachowych, balkonowych i pi- 

wnicznych), jak również o zakręceniu zawo-
rów z wodą i gazem. 

Poprośmy również zaprzyjaźnionego są-
siada lub członka rodziny o zaopiekowanie 
się naszym domem i okresowe wizyty, w trak-
cie których otworzy okna, zaświeci wieczo-
rem światło i zabierze  z wycieraczek gazetki 
reklamowe. Nie należy  pozostawiać w domu 
wartościowych przedmiotów lub większej 
ilości gotówki.

Po odpowiednim zabezpieczeniu domu 
należy również pomyśleć o pojeździe, którym 
wybierzemy się na wakacje. Należy spraw-
dzić stan techniczny pojazdu i wyposażenie 
(trójkąt, gaśnica). W trakcie jazdy winniśmy 
posiadać przy sobie potrzebne dokumenty 
(prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpie-
czenie OC). 

Dzieci należy przewozić w fotelikach, 
a my sami powinniśmy mieć zapięte pasy 
bezpieczeństwa. Prędkość jazdy należy do-
stosować do aktualnie panujących warunków 
atmosferycznych i drogowych. 

Wakacje bardzo często spędzamy nad 
wodą. Tutaj również należy pamiętać o kil-
ku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Przede wszystkim należy korzystać z kąpie-
lisk strzeżonych. Kiedy pod naszą opieką 
znajdują się dzieci trzeba je przez cały czas 
obserwować. 

Idąc do wody winniśmy pamiętać o po-
zostawionych rzeczach. O zaopiekowanie się 
nimi najlepiej poprosić kogoś znajomego. 
Korzystając ze sprzętu pływającego, należy 
sprawdzić jego stan techniczny, jak również 
upewnić się, czy jest wyposażony w sprawny 
sprzęt ratunkowy. 

Przed wypłynięciem trzeba poinfor-
mować najbliższych lub znajomych, dokąd  
i z kim płyniemy, a także kiedy wrócimy. 
Należy mieć przy sobie telefon komórko-
wy z naładowaną baterią w wodoszczelnym 
i pływającym futerale oraz gwizdek. W razie 
potrzeby, dzięki tym przedmiotom będzie 
możliwe wezwanie pomocy.

Nie należy wchodzić do wody po wcze-
śniejszym wypiciu alkoholu, a także skakać 
do płytkiej wody oraz zbiorników o niezna-
nym dnie.

Okres wakacji to czas, na który czekają 
przede wszystkim dzieci. Bardzo ważnym 
jest, by dzieci spędziły bezpiecznie wakacje 
i we wrześniu całe i zdrowe, z nowym za-
pasem sił i energii rozpoczęły kolejny rok 
szkolny.

Ulubione zabawy na wolnym powietrzu 
dzieci to: gra w piłkę, jazda na rowerze, hu-
lajnodze czy rolkach. Niestety nie wszystkie 
miejsca, w których dzieci się bawią, są bez-
piecznym miejscem do zabawy i spędzania 
wolnego czasu. 

Dzieci podczas zabaw zapominają o za-
chowaniu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. To właśnie podczas wakacji rośnie licz-
ba tragicznych wypadków, których można by 
uniknąć, uświadamiając dzieci o grożących 
im niebezpieczeństwach i w miarę możliwo-
ści zabezpieczyć je przed nimi. 

Zachowanie dzieci jest bardzo często 
spontaniczne. Bawiąc się w pobliżu ulicy czę-
sto zapominają o wszystkim; jeśli grają w pił-
kę i chcą ją odzyskać, przebiegają na drugą 
stronę jezdni nie zważając na nic. Dlatego 
dzieciom należy przypomnieć, że do zabawy 
trzeba wybierać miejsca bezpieczne, oddalo-
ne od jezdni. 

Muszą również pamiętać, że przez jezd-
nię mogą przechodzić tylko na przejściach 
dla pieszych. Bardzo ważną i istotną spra-
wą jest zabezpieczenie dziecka w elementy 
odblaskowe widoczne z dużej odległości, 
co daje kierowcy samochodu czas na odpo-
wiednie wyminięcie pieszego  i zmniejszenie 
prędkości. 

Kiedy dzieci są same w domu, nie wol-
no im otwierać drzwi obcym, a kiedy bawią 
się poza domem, nie powinny dotykać i za-
czepiać obcego psa, nawet gdy wydaje się 
łagodny. Nie wolno im również korzystać 
z propozycji przewiezienia samochodem 
lub spaceru z osobą nieznajomą. Przede 
wszystkim powinny zawsze mówić rodzi-
com lub opiekunom z kim i gdzie idą, a tak-
że kiedy wrócą.

Wakacje,  zwłaszcza na wsi, to również 
okres prac polowych. Każdego roku słyszy-
my, często niestety o tragicznych w skutkach 
wypadkach z udziałem dzieci, które mia-
ły miejsce właśnie podczas prac polowych. 
Również w tym przypadku przestrzeganie 
kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa 
może nam pomóc uniknąć tragedii. 

W trakcie prac polowych należy zawsze 
uczulać i pilnować dzieci, by nie wchodziły 
do strefy prac polowych. Jeżeli starsze dzieci 
pomagają dorosłym należy zadbać, aby ma-
szyny były sprawne technicznie i odpowied-
nio zabezpieczone. 

Przed uruchomieniem każdej maszyny  
należy upewnić się, że w pobliżu nie ma dzie-
ci. Nie należy przewozić dzieci na maszynach 
rolniczych, nawet na podwórku, a także an-
gażować dziecka do pracy ze szkodliwymi 
substancjami (np. nawozy). Przede wszyst-
kim jednak nie wolno podejmować pracy po 
spożyciu alkoholu.

Mam nadzieję, iż przestrzeganie powyż-
szych zasad sprawi, że spędzimy wakacje 
bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek, 
a z wakacyjnego wypoczynku wrócimy peł-
ni energii i zapału do pracy, czego wszystkim 
mieszkańcom Miasta i Gminy Niepołomice 
życzę  

Nie należy wchodzić do wody po wcze-
śniejszym wypiciu alkoholu, a także 
skakać do płytkiej wody oraz zbiorników  
o nieznanym dnie.

Przed uruchomieniem każdej maszyny rolniczej należy upewnić się, że w pobliżu nie 
ma dzieci. Nie należy przewozić dzieci na maszynach, nawet na podwórku, a także  
angażować dziecka do pracy ze szkodliwymi substancjami (np. nawozy). Przede 
wszystkim jednak nie wolno podejmować pracy po spożyciu alkoholu.
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Marek Bartoszek

Sezon II ligi zakończony. Puszcza Nie-
połomice awansując do I ligi osiągnęła 
największy sukces w 90-letniej historii 
klubu. 

O tym, że zawodnicy trenera Dariusza 
Wójtowicza mogą skutecznie włą-
czyć się w walkę o awans na zaple-

cze Ekstraklasy wiedzieliśmy od zakończenia 
rundy jesiennej. Wówczas Puszcza Niepoło-
mice, zostając mistrzem jesieni, rozgrywek II 
ligi wschodniej stała się głównym pretenden-
tem do awansu. 

Początek rundy wiosennej zweryfiko-
wał na krótki czas te plany. Tradycyjna już 
zadyszka piłkarzy Puszczy w pierwszych 
meczach spowodowała, że grupa pościgowa 
zrównała się z najlepszą drużyną jesieni i w 
walce o awans liczyło się 4-5 zespołów. 

Przełomowym momentem okazał się 
maj. Drużyna w sześciu rozegranych wów-
czas meczach wygrała pięć, notując dodatko-
wo jeden remis. Dobra passa została podtrzy-
mana w czerwcu. Kiedy rywale do awansu 
tracili punkty, Puszcza efektywnie wygrywała 
kolejne spotkania, najczęściej wynikiem 1-0. 

Awans stał się faktem w sobotę 8 maja. 
Tego dnia Pelikan Łowicz przegrał spotka-
nie w Rzeszowie. Dzień później w ostatnim 
meczu u siebie z Concordią Elbląg zespół 
Puszczy wyszedł już na boisko w okoliczno-
ściowych koszulkach z pewnym awansem do 
I ligi. Wynik 1-1 ze spadkowiczem nie miał 
już żadnego znaczenia. Okazałe puchary za 
awans, które piłkarze otrzymali od MZPN 
oraz Wielickiego Podokręgu Piłki Nożnej 
przy brawach kibiców powędrowały w górę. 

Ostatni mecz w drugiej lidze Puszcza 
rozegrała w Puławach w sobotę 15 czerw-
ca. Zwycięstwem z tamtejszą Wisła piłkarze 

przypieczętowali historyczny awans z dru-
giego miejsca w tabeli. Jaki będzie ten nowy 
sezon?

1 lipca piłkarze rozpoczęli przygotowania 
do rozgrywek w I lidze, w których zagrają 
po raz pierwszy w 90-letniej historii klubu. 
Dokładny plan treningów i meczów kontro-
lnych jest uzależniony od postawy zespołu 
w rozgrywkach Pucharu Polski. Te rozpocz-
ną się już 13 lipca. Pierwszy mecz ligowy za-
planowano na 27 lipca. Wszystkie informacje 
dotyczące postawy klubu w nowym sezonie 
można znaleźć na nowej stronie klubu www.
puszcza-niepolomice.pl   

Historyczny sukces

Najczęściej na podium

Joanna Musiał

18 medali zdobyli zawodnicy Akademii 
Karate Tradycyjnego Niepołomice pod-
czas XXIV Mistrzostw Polski Seniorów, 
Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Karate Tradycyjnym. 

Zawody rozegrano 25-26 maja w War-
szawie.

Karatecy z AKT Niepołomice po złoto 
sięgnęli 9 razy. Srebrne medale wy-
walczyli 3 razy, brązowych krążków 

przywieźli zaś 6. Takie wyniki zapewniły im 
pierwsze miejsce w klasyfikacji zdobytych 
medali wśród wszystkich startujących klu-
bów (tak samo jak w ubiegłym roku). 

Mistrzem Polski w kata indywidualnym – 
po raz dziewiąty – został Paweł Janusz. Dru-
gi złoty medal wywalczył w drużynie razem 
z Michałem Januszem i Rafałem Wajdą. W tej 
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samej konkurencji pierwsze miejsce zdobyły 
seniorki: Katrin Karhbo, Anna Mleko i autor-
ka tekstu.

Bardzo dobrze spisał się Krzysztof Bu-
czek (junior), który zdobył medal w każdej 
konkurencji, w jakiej startował. Ma na swoim 
koncie 3 złote medale, 1 srebrny i 3 brązowe. 

Mistrzynią Polski w kumite indywidual-
nym została Klaudia Mleko. Podobnie jak jej 
klubowy kolega Wiktor Staszak, który przy-
jechał na zawody z kontuzją stopy. Pomimo 
dużej niedogodności, walczył do końca.

Mistrzami Polski zostali też nasi juniorzy 
młodsi Dawid Wnęk i Kacper Dumieński – 
w konkurencji en-bu.

Dużo emocji wzbudziło kumite drużyno-
we juniorów (Wiktor Staszak, Krzysztof Bu-
czek, Paweł Tomasik i Konrad Irzyk). Ekipa 
z Niepołomic do finału dotarła w osłabionym 
składzie (z powodu kontuzji walkę zakoń-
czył Konrad Irzyk). W pojedynku o pierwsze 
miejsce spotkali się z zawodnikami z lubel-
skiego KKT. Karatecy z AKT Niepołomice po 
zaciętych i emocjonujących walkach zajęli 2 
miejsce.

Warto wspomnieć, że zawodnicy niepo-
łomickiej AKT z roku na rok osiągają coraz 
lepsze wyniki. W 2011 roku z mistrzostw Pol-
ski przywieźli 9 medali. Rok później było ich 
już 14. W tym roku mogą się pochwalić 18 
medalami.

* * *
Niecały miesiąc później najmłodsi re-

prezentanci Akademii Karate Tradycyjnego 
Niepołomice zdobyli 20 medali i 4 czwarte 
miejsca podczas Pucharu Polski Dzieci. Za-
wody rozegrano 15-16 czerwca w Lublinie. 

W tym samym czasie odbył się Puchar Świata 
w Karate Tradycyjnym. Rafał Wajda wywal-
czył w nim drugie miejsce.

Rafał w Pucharze Świata startował po raz 
pierwszy. – Byłem bardzo blisko wygranej. 
Sukces ten stawiam wysoko, jest porówny-
walny z tytułem wicemistrza świata w fuku-
-go, który zdobyłem w ubiegłym roku w Ło-
dzi – powiedział Rafał Wajda.

Bardzo dobry występ zaliczyli także naj-
młodsi karatecy z AKT Niepołomice. Z Pu-
charu Polski Dzieci przywieźli 6 złotych, 4 
srebrne i 10 brązowych medali. Niepołomic-
ka ekipa ponownie okazała się najlepszym 
klubem w Polsce, jeśli chodzi o ilość zawod-

ników na podium (statystyki można zoba-
czyć www.karateniepolomice.pl). Młodzi 
karatecy utrzymali wynik z ubiegłorocznego 
Pucharu Europy Dzieci (październik 2012). 
Wtedy także wywalczyli 20 medali.

Zawodnicy z niepołomickiego klubu po 
mistrzostwo Polski sięgnęli 6 razy. Indywidu-
alnie złoty medal wywalczyli Oliwia Pękala, 
Karol Chłopicki, Bartosz Kozioł, Natalia Jach 
oraz Wiktoria Zachariasz. W kata drużyno-
wym na najwyższym podium stanęła ekipa 
w składzie: Karol Chłopicki, Antoni Cze-
chowski, Michał Biesaga.

Zawodników AKT dopingowała 60-oso-
bowa ekipa kibiców z Niepołomic  

Foto: Archiwum AKT Niepołomice

I  miejsce w „drużynówce”

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

 
Spektakularny sukces odnieśli niepo-
łomiccy karatecy kyokushin zajmując 
I miejsce w klasyfikacji generalnej 
turnieju w Nowym Targu. Zawodnicy 
wywalczyli łącznie 21 medali: 
7 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych.

26 maja, w Nowym Targu odbył się 
XI Młodzieżowy Turniej Karate 
Kyokushin. W zawodach wzięło 

udział 154 zawodników i zawodniczek z 10 
klubów z województwa małopolskiego i ślą-
skiego. Niepołomice reprezentowało 19 za-
wodników.

W kata w odpowiednich dla siebie kate-
goriach wiekowych, złoto wywalczyli: Justy-
na Krosta, Kuba Krosta i Agnieszka Trela. 
Srebrnym krążkiem mogli się pochwalić: 
Dominik Bularz, Bartłomiej Trela i Radosław 
Nowak. Na trzecim miejscu podium stanęli: 
Bartłomiej Nowak i Aleksandra Pilch.

W kumite (walki) w kategorii chłopcy – 
33 kg, całe „pudło” należało do zawodników 

z Niepołomic. Po złoto sięgnął Eryk Kowal-
ski, tuż za nim uplasował się Łukasz Fryca, 
a III miejsce zdobyli ex aequo Dominik Bu-
larz i Konrad Szarek. Była to o tyle niełatwa 
kategoria, ponieważ chłopcy toczyli walki 
pomiędzy sobą, a przecież najtrudniej walczy 
się z kolegą z własnego klubu. W kategorii 
chłopcy – 35 kg na najwyższym stopniu po-
dium stanął Radosław Nowak, Kuba Krosta 
zajął miejsce II. Bartłomiej Nowak w grupie 
chłopców – 45 kg zdobył srebrny medal. 

Wśród dziewcząt w kategorii – 40 kg 
Sandra Maśnica wywalczyła złoto, Justyna 
Krosta – srebro. Brązowy medal przypadł 
Oliwii Szewczyk, która reprezentowała klub 
dopiero drugi raz. W grupie + 40 kg, miej-
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sce I bezapelacyjnie należało się Aleksandrze 
Pilch. Karolina Kowalska w kategorii + 50 kg 
zdobyła miejsce III. Wśród najmłodszych 
uczestniczek dobrze spisała się Agnieszka 
Trela, która w zaciętej walce zdobyła brązowy 
medal.

Niepołomicki Klub Karate Kyokushin 
w łącznej klasyfikacji zdobył I miejsce dru-
żynowo, jest to niebywały sukces, który od-
zwierciedla wielki trud, jaki zawodnicy i tre-
ner – sensei Wiesław Krosta 3 dan, wkładają 
w codzienne treningi. 

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

Pomimo kryzysu

Jerzy Morawiec

Tradycyjnie z okazji tegorocznych 
dni Święta Miasta „Ośrodek Sportu 
Turystyki i Rekreacji” w Niepołomicach 
zorganizował turniej halowej piłki 
nożnej dla zakładów pracy, mających 
swoje siedziby w niepołomickiej strefie 
przemysłowej.

Zaprezentowany wysoki poziom spor-
towy zawodników reprezentujących 
swoje firmy jest dowodem, że pomimo 

kryzysu ekonomicznego, zarządy zakładów 
pracy umożliwiając cykliczne udostępnianie 
obiektów hal sportowych „O.S.T.iR” w Niepo-
łomicach, wykazują właściwą dbałość o zdro-
wie i kulturę fizyczną swoich pracowników.

Każda z czterech drużyn rozegrała po trzy 
spotkania, w systemie ”każdy z każdym”, roz-
grywając mecze w czasie 2 x 15 min. W me-
czu finałowym spotkały się drużyny „MAN 
TRUCK’S” oraz „COCA COLA”. Mecz oka-
zał się znakomitym widowiskiem, a o jego 
wyniku zdecydowała świetna dyspozycja 
wszystkich zawodników „MAN TRUCK’S”. 
Drużyna „COCA COLI” była w niekomfor-
towej sytuacji, z uwagi na fakt, że przystąpiła 
do gry bezpośrednio po wcześniej rozegra-
nym meczu z drużyną „PRAT&WHITNEY 

TUBES”. Po emocjonującej grze zwycięzcą 
turnieju została drużyna „MAN TRUCK’S” 
wygrywając 2:0.

Mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny „SIL-
GAN WHITE CAP” i „PRAT&WHITNEY 
TUBES”. W tej konfrontacji zdecydowane 
zwycięstwo 5:0 odnieśli zawodnicy „SILGAN 
WHITE CAP”.

W plebiscycie kapitanów drużyn, najlep-
szymi okazali się:
•	 najlepszy	 zawodnik:	 Tomasz	 Piotrowicz,	

„MAN TRUCK’S”
•	 najlepszy	strzelec,	5	bramek:	Jarosław	Wal-

czak, „COCA COLA”

•	 najlepszy	 bramkarz:	Dawid	Mzyk,	 ”MAN	
TRUCK’S.
Patronat honorowy nad turniejem spra-

wował burmistrz Roman Ptak, który wspólnie 
z prezesem „O.S.T.iR” Wiesławem Pichórem 
wręczyli nagrody. Organizator składa po- 
dziękowania wszystkim wolontariuszom:
•	 „T.K.K.F”	WIARUS	Niepołomice	za	obsłu-

gę sędziowską. Zawody prowadzili: Woj-
ciech Biernat, Andrzej Górski, Leon Pitu-
cha, Krzysztof Prochwicz,

•	 Jolancie	Jach	z	Samodzielnej	Stacji	Pogoto-
wia Ratunkowego w Niepołomicach   

Zwycięska drużyna MAN TRUCK’S. U góry, od lewej: Sebastian Adamski, Michał Zuzia, Tomasz 
Piotrowicz, Paweł Frączek, Tomasz Słaboń, Grzegorz Gawłowicz. Na dole, od lewej: Tomasz Ra-
chwalski, Dawid Mzyk, Józef Cisak, Piotr Frączek, Tomasz Szabla
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Turnieje tenisa

Magda Solarz
Szkoła Tenisa SOLDI

Już po raz trzeci z okazji XXIII Dni 
Niepołomic na kortach przy MKS 
Puszcza odbyły się dwa Turnieje 
Tenisa oraz dwa Turnieje Mini Tenisa 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice dla dzieci i młodzieży. 

Młodzi tenisiści biorący udział 
w Turnieju Mini Tenisa grali na 
karo serwisowe, miękkimi piłka-

mi systemem grupowym. Wszyscy gracze 
z ochotą i ambicją rozgrywali swoje pojedyn-

ki. Mecze przebiegały w sportowym stylu, 
a atmosfera panująca na kortach sprzyjała 
uczestnikom. 

Turniej Tenisa Ziemnego dla starszych 
rozegraliśmy osobno dla dziewcząt i chłop-
ców, systemem pucharowym. Wiele meczy 
było bardzo wyrównanych, stąd Turniej 
toczył się do wieczora. Na każdego czekała 
kiełbaska grilowana przez rodziców uczest-
ników. 

Na najlepszych czekały dyplomy, pucha-
ry ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Niepołomice oraz nagrody w postaci vo-
ucherów do Restauracji No7 Kraków oraz 
Centrum Wspinaczkowego Forteca Kraków. 
Składamy serdeczne podziękowania funda-
torom i partnerom turnieju. Uczestnikom 
gratulujemy!

Turniej Mini Tenisa
Kategoria młodsza:

I: Dominik Drezno (SOLDI Kraków)
II: Adam Krupiński (SOLDI Kraków)
III: Dominika Świętek (SOLDI Niepołomice)

Kategoria starsza
I: Mateusz Poluk (SOLDI Niepołomice)
II: Andrzej Świętek (SOLDI Niepołomice)
III: Rafał Wach (SOLDI Niepołomice)
IV: Maciej Kiryłło (SOLDI Niepołomice)

Turniej Tenisa
Kategoria dziewcząt
I: Marcelina Orłowska (Kraków)
II: Katarzyna Kowalczyk (Kraków)
III: Katarzyna Nowak (SOLDI Niepołomice)
IV: Olga Pala (SOLDI Niepołomice)

Kategoria chłopców
I: Karol Zajdel (Kraków)
II: Norbert Zieleniak (Tenis24 Kraków)
III: Jakub Klimek (Tychy)
IV: Dawid Gałczyński (SOLDI Niepołomice)

Sezon zakończony
Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Zawody w czwórboju lekkoatletycznym  
oraz w piłce nożnej chłopców zakoń-
czyły XXI rywalizację szkół podstawo- 
wych o miano „Najbardziej Usportowio- 
nej Szkoły” Miasta i Gminy Niepołomice. 

W zawodach w czwórboju, które 
odbyły się z Zabierzowie Bo-
cheńskim zwyciężyli wśród 

dziewcząt SP Zakrzów, wśród chłopców SP 
Niepołomice. Następnie zwycięzcy rywalizo-
wali w zawodach na szczeblu powiatowym, 
gdzie chłopcy z SP Niepołomice zajęli 4 miej-
sce, a drużyny chłopców i dziewcząt z Za-
krzowa zajęły szóste lokaty.

W zawodach piłki nożnej wystartowało 
9 drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. Do półfinału awansowali zawodnicy 
z SP Niepołomice, którzy w tej rundzie poko-
nali Staniątki 2-0. W drugim półfinale Podłę-
że pokonało Zakrzów 4-1. 

Bardzo zacięta była rywalizacja w finale 
Podłęże – SP Niepołomice, w której pomimo 
kilku doskonałych sytuacji żadnej z drużyn 

nie udało się zdobyć bramki. Dopiero rzuty 
karne rozstrzygnęli na swoją korzyść chłopcy 
z Podłęża zwyciężając 3-2. 

W meczu o 3 miejsce Staniątki pokonały 
2-0 Zakrzów. Królem strzelców turnieju zo-
stały 2 osoby: Marcin Piszczek ze Staniątek 
i Adrian Czekaj z Zakrzowa, którzy zdobyli 
po 6 bramek.

Na zawodach powiatowych naszą gminę 
reprezentowali chłopcy z Podłęża, zajmując 
w nich 4 miejsce.

XXI edycja rywalizacji została zakoń-
czona. W tym roku do rywalizacji wliczano 
6 najlepszych wyników z 14 możliwych star-
tów. Dodatkowe punkty można było uzyskać 
za udział w większej ilość startów w gmin-
nych zawodach, oraz za udział i sukcesy na 
dalszym szczeblu rozgrywek. 

To był kolejny siódmy już rok (dokładnie 
od sezonu 2006/07), w którym o pierwsze 
miejsce rywalizowały te same dwie szkoły: SP 
Niepołomice oraz SP Podłęże. Jak wcześniej, 
tak i tym razem zwyciężyła SP Niepołomice, 
jednak wielkie słowa uznania należą się dla 
Podłęża, które cały czas deptało po piętach 
niepołomickiej podstawówce. Trzecie miej-
sce w rywalizacji zdobyła SP Wola Batorska. 

Na czwartym miejscu uplasował się Zabie-
rzów Bocheński, a na piątym Zakrzów.

Miniony rok przyniósł kilka spektaku-
larnych sukcesów sportowych uczniów ze 
szkół podstawowych Gminy Niepołomice. 
Największe sukcesy indywidualnie odnieśli: 
Marek Henke (SP Niepołomice), który oka-
zał się najlepszy w Województwie Małopol-
skim w pływaniu stylem motylkowym, dru-
gie miejsce także w Wojewódzkich finałach 
zawodów pływackim w stylu klasycznym 
zdobył Paweł Kudela z Podłęża. Obaj zawod-
nicy wcześniej wygrali rywalizację na etapie 
gminnym i powiatowym. 

Drużynowo tradycyjnie już bardzo do-
brze spisali się badmintoniści z SP Niepoło-
mice. Chłopcy zdobyli Mistrzostwo Mało-
polski (Gałan Karol, Nawrocki Jakub, Guńka 
Robert, Palmowski Jakub), a dziewczęta za-
jęły 3 miejsce w województwie (Przeniosło 
Natalia, Kura Kinga, Stokłosa Marlena).

Wszystkie wyniki oraz zdjęcia z zawodów 
dostępne są na stronie www.mksspartakus.pl 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
uczestników rywalizacji i ich opiekunów – 
czyli nauczycieli wychowania fizycznego szkół 
podstawowych Miasta i Gminy Niepołomice.  
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Okienko z widokiem na Niepołomice

Z Jagodą Urban-Klaehn rozmawia Marcin Urban

aMERYka
jest inna, ni¿ myslicie część 2

Marcin Urban: Czy widziałaś Niagarę? 
Albo Yellowstone?
Jagoda Urban-Klaehn: Tak, widziałam oba 
miejsca. Niagara jest położona na granicy 
pomiędzy Stanami i Kanadą. Szczerze mó-
wiąc jest przereklamowana. Niagara nie jest 
największym wodospadem na świecie, ale 
jest stosunkowo łatwo dostępna. Obecnie już 
nie jest całkiem naturalnym wodospadem, 
ponieważ cześć wody jest w nocy wykorzy-
stywana do zasilania elektrowni wodnej. 

Park Yellowstone znajduje się niedaleko nas; 
od nas z Idaho można zrobić wycieczkę do 
Wyoming w ciągu jednego dnia. Yellowstone 
to nie tylko źródła z gejzerami, ale też pięk-
ne wodospady. Yellowstone jest położone na 
wysokości ponad trzech tysięcy metrów nad 
poziomem morza, znacznie powyżej Rysów 
w Tatrach, jest niedostępne przez prawie 
sześć miesięcy z powodu dużej ilości śniegu. 
W parku Yellowstone było wiele pożarów. 
Ostatni, duży pożar wydarzył się w 2000 roku; 

wciąż widać popalone drzewa i rosnące na po-
gorzelisku nowe populacje drzew. Zaraz obok 
Yellowstone utworzono inny park z pięknymi 
młodymi górami, należącymi do pasma Gór 
Skalistych, nazwany Grand Teton, do którego 
też warto zajrzeć, są tam przepiękne widoki na 
ostre skały i górskie jeziora. 

Jak oceniasz sytuację rodowitych miesz-
kańców tamtego kontynentu, czyli Indian?
Indianie czyli native Americans, do tej pory 
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mają trudności z zaadoptowaniem się do 
trybu życia cywilizacji euro-amerykańskiej. 
40 mil od Idaho Falls jest rezerwat Indian. 
Indianie z dwóch szczepów (Shoshone i Ban-
nock) mieszkają na osiedlu małych domków, 
mają swoją policję i swoją administrację. 
Często nie bardzo wiedzą jak żyć, tak więc pi-
jaństwo jest wśród nich częste. Państwo daje 
szczepom indiańskim licencje na prowadze-
nie kasyn. Co roku Indianie w rezerwatach 
organizują tak zwane pow-wow, czyli spo-
tkanie Indian z całego regionu. Można wtedy 
popatrzeć na ich piękne stroje, tańce i kupić 
ozdoby indiańskie.

Jacy są „zwykli” Amerykanie? Czego może-
my się od nich nauczyć?
Amerykanie są praktyczni, niezależni, ciężko 
pracują. Są pełni optymizmu, czasem tro-
chę na pokaz. Są z reguły przyjacielscy, choć 
trudno wśród nich znaleźć przyjaciela na całe 
życie. Nie zamęczają się rozpamiętywaniem 
przeszłości i nie rozdrapują starych ran. 
Niektórzy Amerykanie mają poczucie wy-
jątkowości. Uważają, że Stany Zjednoczone 
są supermocarstwem wybranym przez Boga, 
aby kierować losami świata. Często mają bar-
dzo ograniczone pojęcie o świecie poza Sta-
nami. Zwykle nie bardzo wiedzą, gdzie jest 
Polska, ale mają wiele zdolności praktycz-
nych. Amerykanie od dzieciństwa uczą się 
samodzielności, bo muszą sobie z wieloma 
rzeczami sami dawać radę bez zatrudniania 
fachowców. Potrafią naprawić płot i dach 
domu, wymienić jakąś część w samochodzie. 
Potrafią też, chyba lepiej niż Europejczycy, 
dostosować się do nowych sytuacji. 
Są jednak też problemy społeczne, takie jak 
coraz większy podział na biednych i boga-
tych, narkomania oraz najwyższy odsetek lu-

dzi, którzy przebywają w więzieniach. 

Co ci się nie podoba w Ameryce?
Około 50 milionów Amerykanów nie ma 
opieki zdrowotnej. Wiele z tych ludzi umiera 
około 50-60 lat życia, bo nie mogą sobie po-
zwolić na leczenie. Automatyczny system po-
mocy medycznej obejmuje tylko małe dzieci 
oraz tych ludzi, którzy mają powyżej 65 lat. 
Opieka medyczna w Stanach jest bardzo 
droga, bo służby medyczne są for-profit, 
czyli są oparte na dążeniu do uzyskania jak 
największego zysku. Jedna wizyta u lekarza 
domowego bez żadnych specjalnych badań 
oprócz pomiaru ciśnienia, temperatury 
i krótkiej rozmowy z lekarzem kosztuje 100-
200 dolarów, u lekarza specjalisty 250-400 
dolarów. 
Najwięcej bankructw osobistych w Stanach 
jest związanych z niemożnością zapłace-
nia długów lekarskich. Jeden zwykły dzień 
w szpitalu kosztuje około 1500-2000 dolarów, 
nie licząc operacji i zabiegów. 

Czym Ameryka różni się od nas najbar-
dziej?
Sposobem życia, mentalnością, zwłaszcza 
miasta amerykańskie są inne niż europejskie. 
W Europie miasta tętnią życiem, zarówno 
w dzień jak i w nocy. W amerykańskich mia-
stach, takich jak Dallas czy Fort Worth jest 
wprawdzie centrum, tak zwane downtown, 
gdzie są ulokowane drapacze chmur, i w któ-
rych ludzie pracują w ciągu dnia, ale miejsca 
te pustoszeją po godzinach pracy. 
Wieczorem i w nocy po centrum się nie cho-
dzi. Ludzie z klasy średniej mieszkają poza 
centrami miast, w dzielnicach domków jed-
norodzinnych, gdzie z reguły da się tylko 
dojechać samochodem prywatnym. Zakupy 
robi się w dużych supermarketach otoczo-
nych ogromnymi parkingami. Z wyjątkiem 
Nowego Jorku, Chicago i paru innych metro-
polii, gdzie działki są bardzo drogie – budu-
je się tu raczej horyzontalnie, czyli powstają 
długie i niewysokie budynki. 

Podobno w USA nie ma chodników i nikt 
nie spaceruje.
Pamiętam jak bardzo byłam zdumiona na 
początku mojego pobytu w USA, że w Tek-
sasie nie widać ludzi chodzących na ulicach. 

Oprócz centrów miast i miasteczek akade-
mickich nie ma tam chodników. Co ciekawe 
– ludzie „chodzący”, którzy spotkają się na 
ulicy pozdrawiają się podobnie, jak to u nas 
mają w zwyczaju turyści w górach. 
Bez samochodu w USA niemal nie da się 
żyć, bo sprawna komunikacja publiczna ist-
nieje tylko w Nowym Jorku oraz większych 
miastach wschodniego wybrzeża i Kalifor-
nii. W Idaho mamy trochę więcej chodni-
ków, ale i tak mało osób nimi chodzi, nie-
kiedy widać młodzież, czasem biegaczy albo 
ludzi z pieskami. W Stanach widać wiele 
osób otyłych, bo hamburgery są tanie, na-
tomiast nie ma jak zrzucić zbędnych kalorii 
w sposób naturalny. 

Za czym z Polski tęsknisz najbardziej, 
mieszkając już prawie 20 lat w USA?
Brakuje mi tu większej rodziny, bo rodzina 
męża mieszka w Teksasie, czyli w odległości 
kilku godzin lotu samolotem od nas. Brakuje 
mi sąsiadów wpadających na chwilę, aby po-
życzyć cukier i porozmawiać o codziennych 
problemach. Brakuje mi widoku kawiarenek 
ze stolikami na zewnątrz, tramwajów i auto-
busów, świeżych bułeczek, większej otwarto-
ści na innych – i to bez udawania, że jest się 
prosperującym biznesmenem. 
Brakuje mi też stabilnej pracy odpowiada-
jącej moim kwalifikacjom, która dałaby mi 
poczucie wartości. Poza tym tęsknię do buj-
nej zieleni i popołudniowego deszczu, bo 
tu, gdzie teraz mieszkam, czyli w Idaho, jest 
mało roślin. Teren jest półpustynny z powo-
du niewielkiej ilości opadów   

Amerykanie są praktyczni, niezależni, 
ciężko pracują. Są pełni optymizmu,  
czasem trochę na pokaz. Są z reguły 

przyjacielscy, choć trudno wśród nich 
znaleźć przyjaciela na całe życie.  

Nie zamęczają się rozpamiętywaniem  
przeszłości i nie rozdrapują starych ran.

Niektórzy Amerykanie mają poczucie 
wyjątkowości. Uważają, że Stany Zjedno-

czone są supermocarstwem wybranym 
przez Boga, aby kierować losami świata. 
Często mają bardzo ograniczone pojęcie  

o świecie poza Stanami, zwykle nie 
bardzo wiedzą, gdzie jest Polska.

Około 50 milionów Amerykanów nie ma opieki zdrowotnej. Wiele z tych ludzi umiera 
około 50-60 lat życia, bo nie mogą sobie pozwolić na leczenie. Opieka medyczna  

w Stanach jest bardzo droga. Jedna wizyta u lekarza domowego kosztuje  
100-200 dolarów, u lekarza specjalisty 250-400 dolarów. Jeden zwykły dzień  
w szpitalu kosztuje około 1500-2000 dolarów, nie licząc operacji i zabiegów.

W Teksasie nie widać ludzi chodzących 
na ulicach. Oprócz centrów miast  

i miasteczek akademickich, nie ma tam 
chodników. Co ciekawe – ludzie „chodzą-
cy”, którzy spotkają się na ulicy, pozdra-

wiają się podobnie, jak to u nas mają  
w zwyczaju turyści w górach.
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Po Raz ostatni
zadzwiêcza³ dzwonek…
„…jutro wakacje – lekcje skończone. A teraz wszystkich czeka nagroda – 
słońce, wakacje, piękna pogoda. Hej morze, góry, las – wakacje to najmilszy  
w świecie czas!”.

Weronika Śliwiak 
poetka, literaturoznawca i biolog, matka 
dwóch córek

Piosenka, której sama nauczyłam się 
w podstawówce, powróciła razem 
z pójściem mojej córki do szkoły. 
Teraz nucimy ją razem, po to, aby 

pełnym głosem zaśpiewać, gdy będziemy 
wracać do domu z jej pierwszym szkolnym 
świadectwem. 

Jednakże piosenka ta budzi we mnie też 
głębsze refleksje. W czasach mojego dzieciń-
stwa, wakacje polegały przede wszystkim na 
swobodzie oraz nieskrępowanym kontakcie 
z naturą. Dodam, że podstawą – pomimo 
tego, że moja Mama często, prawie co roku, 
zabierała mnie za granicę – był kontakt z pol-
ską przyrodą, czyli nawet krótkie wypady na 
wieś, w góry, nad rzekę czy też pobyty nad 
Bałtykiem. 

Zawsze uważałam i nadal myślę, że nasz 
kraj jest piękny, przebogaty i tak zróżnico-
wany w poszczególnych regionach, że zwie-
dzenie przynajmniej najważniejszych miejsc 
i zapoznanie dzieci z rodzimą historią i kul-
turą, jest celem na wiele lat. I chyba dlatego, 
po raz kolejny planuję wakacje w Polsce – 
tak, aby nikt nie mógł powiedzieć, że cudze 
chwalimy, a swego nie znamy.  

Tylko, że za moich czasów nawet w mie-
ście dziecko miało gdzie się wybiegać, były 
rozległe zielone tereny i mało cywilizowane, 
opuszczone zakamarki, które można było od-
krywać na własną rękę. Pamiętam, że miesz-
kając w krakowskich Czyżynach, w wakacje 

wychodziłam rano z domu z moim psem 
i wracałam dopiero późnym popołudniem. 

Moja Mama nie usychała z niepokoju, 
czy nie zostanę napadnięta, zgwałcona albo 
uprowadzona, tudzież sprowadzona na złą 
drogę. Bynajmniej nie dlatego, że mój pies 
był obronny – po prostu w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego stulecia pomimo wszech-
obecnej szarości i czerwieni (dwóch kolorów, 
które kojarzą mi się z komuną) pod wzglę-
dem stosunków międzyludzkich było… bez-
pieczniej, lepiej, spokojniej? 

Nie wyobrażam sobie, że mogłabym pu-
ścić córkę, która obecnie jest w tym samym 
wieku, co ja wtedy, na pół dnia bez opieki na-
wet w naszym cudnych Niepołomicach, któ-
re w porównaniu z Krakowem przypominają 
bezpieczną przystań. 

Co więcej, lista wakacyjnych zagrożeń nie 
ogranicza się jedynie do tych „ludzkich”, ale 
również morze, góry i las jawią się obecnie 
jako umiarkowanie sielankowe. W morzu 
czekają sinice i parzące meduzy, w lesie nato-
miast chmary krwiożerczych komarów i ar-
mia niebezpiecznych kleszczy. 

Kontakt z naturą jest mocno utrudniony 
–  nie można spokojnie spacerować po le-
śnych ostępach, gdyż co rusz trzeba używać 
sprejów repelentów na insekty. Że o żmijach 
nie wspomnę, ponieważ zagrożenie z ich 
strony należy do nieporównywalnie rzad-
szych. 

Nie należy również jeść niemytych po-
ziomek i borówek, ponieważ można się za-
razić bąblowcem lub innymi pasożytami 
wewnętrznymi. A jak wiadomo zbieranie 
owoców do słoika nie daje takiej frajdy, jak 
spożywanie ich prosto z krzaczka. W górach 
natomiast zabronione jest spożywanie nie-
przegotowanej wody ze spotykanych po dro-
dze strumyków i źródełek, zezwolone jedynie 
poruszanie się wyznaczonymi szlakami itd.

I tak się zastanawiam – czy wśród tych 
wszystkich zakazów i nakazów, oraz w ob-
liczu świadomości wszelkich zagrożeń, jest 
jeszcze miejsce na spontaniczne, radosne 
i dziecięce przeżywanie wakacji? Nie na sta-
rannie zorganizowanej zagranicznej wyciecz-
ce w znanym kurorcie, nie przed kompute-
rem, przy ogródkowym grillu albo w basenie 
na terenie własnej posesji, ale na prawdzi-
wym łonie natury? Myślę, że wymaga to od 
rodziców sporej ekwilibrystyki, mocnych 
nerwów, dystansu do własnych lęków oraz 
niezłych umiejętności logistycznych.

Pierwszym z wyzwań jest w ogóle uzy-
skanie urlopu w okresie letnim (szczególnie 
jeśli pracuje się w sektorze prywatnym), na-
stępnym – jeśli decydujemy się na wakacje 
pod znakiem „Teraz Polska” – jest znalezienie 
łona natury nie oblężonego przez turystów 
w takim stopniu, że zatraciło swój naturalny 
charakter. Po trzecie, należy przemyśleć za-
grożenia i zabezpieczyć naszą rodzinę przed 
nimi, na tyle bezboleśnie i dyskretnie, żeby 
zbędnymi ograniczeniami i nerwówką nie 
zepsuć wakacji ani sobie ani dzieciom. Po 
czwarte – no cóż, wakacje w Polsce wcale do 
tanich nie należą, po piąte…

No tak, lista jest długa. Cóż, drodzy Pań-
stwo, tak czy owak, pracowite wakacje przed 
nami  

Nasz kraj jest piękny, przebogaty  i tak 
zróżnicowany w poszczególnych regio-
nach, że zwiedzenie przynajmniej naj-

ważniejszych miejsc i zapoznanie dzieci 
z rodzimą historią i kulturą, jest celem na 
wiele lat. I chyba dlatego, po raz kolejny 

planuję wakacje w Polsce.



Lipiec - sierpień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    31

MAgAZyN

Felietony życiem pisane – XLIV

o statYstYcE
Statystyka jest dziedziną matematyki, czyli jest nauką ścisłą przydatną 
w bardzo wielu sytuacjach. Stosuje się ją powszechnie w ekonomii, 
socjologii i demografii, głównie, by wykrywać nowe trendy i zjawiska.

Marcin Urban

Obliczenia statystycz-
ne często stanowią 
przesłankę do wy-
ciągania istotnych 

wniosków oraz do przewidywa-
nia przyszłych zdarzeń. Z dru-
giej strony, wiemy doskonale, że 
statystyka nie do końca opisuje 
otaczającą nas rzeczywistość.  
Dlatego często używamy powie-
dzenia, że „wyjątek potwierdza 
regułę”. 

Zatwardziali palacze tytoniu 
lubią się powoływać na przy-
kłady osób, które długie lata 
paliły papierosy – a pomimo 
tego dożyły wyjątkowo sędzi-
wego wieku. A jednak według 
danych statystycznych, każdy 
wypalony papieros skraca życie 
o 10 minut. Statystyka jest też 
bardzo okrutna dla panów, po-
nieważ z oficjalnych danych na 
temat wieku ludności wynika, 

W oparciu o dane zebrane na całym świecie okazało się,  
że te osoby, które wygrały miliony na loterii  

zwykle po pięciu latach znów mają tyle samo,  
co przed wygraną.  

Choć oczywiście są wyjątki…

że w naszej części świata kobieta 
żyje statystycznie 10 lat dłużej 
niż mężczyzna.

Z punktu widzenia logi-
ki matematycznej statystyczna 
osoba grająca w gry liczbowe 
polegające na trafnym skreśle-
niu wytypowanych przez siebie 
liczb zwykle traci, ponieważ na 
wygrane przeznacza się z reguły 
połowę wpłaconych kwot. 

Jednak nagłaśnianie przy-
padków szczęściarzy, którzy 
właściwie skreślili wylosowane 
liczby sprawia, że w innych oso-
bach wciąż tli się iskierka na-
dziei na wielką wygraną. I choć 
powszechnie powtarza się, że 
„pieniądze szczęścia nie dają”, to 
jednak w poniższej fraszce jest 
sporo prawdy.

Na koniec tego felietonu 
przytoczę jeszcze jeden cieka-
wy wynik badań statystycznych. 
Otóż w oparciu o dane zebrane 
na całym świecie okazało się, że 
te osoby, które wygrały milio-
ny na loterii zwykle po pięciu 
latach znów mają tyle samo, co 
przed wygraną. Choć oczywi-
ście są wyjątki… 

Refleksja o pieniądzach

Pieniądze szczęścia nie dają wcale

a jeśli dają – to niezbyt duże…

niby to wiemy… lecz każdy człowiek

pragnie to sprawdzić na własnej skórze.
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REcEnzjE 

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…

Marta Owczarek
Bartek Skowroński

Byle dalej: w 888 dni 
dookoła świata
Świat Książki
Warszawa, 2012

A gdyby tak odkrywanie 
świata wiązało się z porzuceniem 
pracy, spokojnego stylu życia i po- 
stawieniem wszystkiego na jedną 
kartę, którą jest wielka podróż? 
Jak wiele osób odważyłoby się na 
taki krok? 

Marta Owczarek i Bartek 
Skowroński postanowili, że wy-
ruszą w podróż życia dookoła 
świata. Przez dwa lata groma-
dzili fundusze i planowali trasę. 
Złożyli wypowiedzenia w pracy, 
spakowali się i pojechali zwiedzać 
świat. Odwiedzili 24 kraje, m.in.: 
Mongolię, Australię, Kolumbię. 
Na Jawie zdobyli wulkan, który 
rok później zniszczy okoliczne 
wioski. Ekwador skusił ich wy-
prawą w głąb amazońskiej dżun-
gli. Podczas wyprawy szukali 
miejsc nieskażonych cywilizacją 
i turystycznym biznesem. 

Podróżnicy zaproponowali 
nam odkrywanie nowych miejsc, 
poprzez zanurzenie się w miejsco-
wym kolorycie, wtopienie się na 
chwilę w otoczenie, wejście w świat 
kultury mieszkańców i próbowa-
niu potraw egzotycznej kuchni.

Katherine Boo

Zawsze piękne.  
Życie, śmierć i nadzieja  
w slumsach Bombaju
ZNAK
Kraków, 2013

Anawadia to najbiedniejsza 
dzielnica Bombaju. Tu właśnie 
bieda, baraki, wysypiska śmieci, 
skrajna nędza i ubóstwo, ściera-
ją się z luksusem oraz nowocze- 
snością. 

W jednej części miasta znaj-
dziemy rozsypujące się domy, 
ludzi marzących o normalnym 
życiu, pracy i jakiejkolwiek sta-
bilizacji. A w drugiej, działa lot-
nisko, wielkie hotele dotykają 
chmur, ulice pełne są bogatych 
turystów spragnionych egzotycz-
nych wrażeń. Przepych, wielkie 
pieniądze, ludzie ubrani w stroje, 
za które mogłaby przeżyć niejed-
na uboga rodzina. 

Bohaterami tego reportażu są 
mieszkańcy slumsów. Wniknie-
my w ich myśli, marzenia, przyj-
rzymy się ich sposobowi życia.
Wraz z nimi zaznamy strachu, 
głodu, upokorzenia. Ta wstrzą-
sająca książka, skłania czytelnika 
do głebszych refleksji nad życiem, 
jego sensem, istotą człowieczeń-
stwa w tych nieludzkich warun-
kach.

Maria Duenas

Krawcowa z Madrytu
Świat Książki
Warszawa, 2011

Kiedy poznajemy Sirę, jest 
ona młodą mieszkanką Ma-
drytu lat 30-tych XX wieku.  
Dziewczyna pomaga matce w ro- 
dzinnej firmie krawieckiej. Wy- 
branek Siry postanawia, że ko-
bieta będzie pracować, jako 
stenotypistka. Dzień, w którym 
kupi maszynę do pisania i pozna 
przystojnego sprzedawcę, już na 
zawsze odmieni spokojne życie 
Siry. 

Bohaterka zauroczona męż-
czyzną, porzuca rodzinę i wy-
jeżdża z Hiszpanii zagrożonej 
Wojną Domową. Kochanek 
porzuca ją i okrada z pienię-
dzy. Ona zostaje sama z niena-
rodzonym dzieckiem i brakiem 
środków do życia. Sira otwiera 
jednak własny zakład krawiecki. 
Jej klientkami zostają żony waż-
nych polityków hiszpańskich 
i niemieckich. 

Podczas II wojny światowej 
zwerbowana przez Anglików 
Sira, dostarcza wywiadowi bry-
tyjskiemu ważnych informacji, 
które zdobywa od swoich klien-
tek i przekazuje w postaci zaszy-
frowanych ściegów.

Silvana Giacobini

Sophia Loren.  
Życie, jak film
Znak
Kraków, 2013

Osoby Sophii Loren nie trze-
ba nikomu przedstawiać, gdyż 
samo jej nazwisko stało się sy-
nonimem niezwykłej mieszan-
ki piękna, elegancji, wdzięku 
i talentu aktorskiego. Oglądając 
na ekranie jej wspaniałe, aktor-
skie kreacje, zastanawiamy się, 
jak w rzeczywistości wyglądało 
i wygląda życie pięknej aktorki, 
laureatki Oscara. W jaki sposób 
osiągnęła, tak wielki sukces? Czy 
znalazła szczęście w życiu? 

Biografia zawiera wiele cie- 
kawych szczegółów z życia 
gwiazdy. Dzięki niej poznajemy 
trudne dzieciństwo Sophii, lata 
intensywnej pracy oraz wielką 
miłość jej życia, producenta fil-
mowego, Carla Pontiego. 

Książka wzbogaca naszą wie-
dzę o wiele nienagłaśnianych 
dotąd informacji dotyczących 
życia zawodowego i prywatnego 
aktorki. Autorka przybliża czy-
telnikowi Sophię, jako zwykłego 
człowieka mającego swoje co-
dzienne sukcesy i porażki.  
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spojrzenie w niebo 

wakacYjnE
Wiele ciekawych zjawisk będziemy mogli zaobserwować w tegoroczne 
wakacje na niebie, z których niewątpliwie na specjalne wyróżnienie, 
zasługują w końcu lipca meteory z roju Akwarydów, 
a w drugiej dekadzie sierpnia słynne Perseidy.

dr Adam Michalec MOA 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Na wakacyjnym południowo-
-wschodnim niebie, gdy tylko 
się ściemni, króluje tzw. Trójkąt 
letni. Tworzą go trzy gwiazdy 

pierwszej wielkości: Deneb, Wega i Altair. 
Należą one, w kolejności, do gwiazdozbio-
rów: Łabędzia, Lutni  i Orła. W trójkącie 
tym, najwyżej nad horyzontem, mieści się 
prawie w całości Łabędź (jego jasne gwiazdy 
tworzą krzyż), na prawo, nieco poniżej Lut-
nia i u dołu Orzeł. 

Przez wszystkie te trzy gwiazdozbiory 
przebiega Droga Mleczna, czyli nasza Galak-
tyka. Aby ją na niebie dostrzec, nie potrzeba 
lunet, wystarczy tylko mieć dobre oko i po-
święcić jej kilka chwil w pogodny wieczór, 
ale z dala od zbędnego oświetlenia. Najlepsze 
warunki do jej wakacyjnego podziwiania wy-
stępują w Bieszczadach.  

Po południu, 5 lipca o godz. 17, Ziemia 
na orbicie okołosłonecznej znajdzie się naj-
dalej od Słońca (w aphelium), w odległości 
ponad 152 mln. km. Natomiast Słońce w swej 
„wędrówce” po Ekliptyce podąża ku równi-
kowi niebieskiemu, przez co jego deklinacja 
systematycznie maleje, a w związku z tym dni 
stają się nieubłaganie coraz to krótsze. 

W Małopolsce, 1 lipca Słońce wschodzi 
o godz. 4.35, a zachodzi o godz. 20.52, czyli 

dzień będzie trwał 16 godzin i 17 minut. Bę-
dzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku 
o 6 minut; natomiast 31 sierpnia Słońce 
wschodzi o 5.53, a zachodzi o 19.26, czyli 
będzie nam świecić przez 13 godzin i 33 mi-
nuty: zatem przez okres wakacyjny ubędzie 
dnia aż o 2 godziny i 44 minuty. 

Słońce zaś w swej „wędrówce” wśród 
znaków Zodiaku, przejdzie 22 lipca o godz. 
17.53, ze znaku Raka w znak Lwa, a w mie-
siąc później, 23 sierpnia o godz. 00.57 wstąpi 
w znak Panny. 

Jeśli zaś chodzi o aktywność magnetycz-
ną Słońca, utrzymuje się ona na bardzo wy-
sokim poziomie, bowiem nasza gwiazda po-
woli zbliża się do maksimum w XXIV cyklu. 
Zwiększona aktywność wystąpi szczególnie 
w drugim i ostatnim tygodniu lipca i sierpnia, 
czego widomą oznaką będzie systematyczny 
i pokaźny wzrost ilości plam i rozbłysków 
w fotosferze Słońca, co być może zaowocuje 
możliwością zaobserwowania w Małopolsce 
zorzy polarnej. 

Księżyc rozpocznie i zakończy wakacje 

w ostatniej kwadrze, wędrując nisko nad ho-
ryzontem. Kolejność jego faz w lipcu będzie 
następująca: nów 8 VII o godz. 09.14, pierw-
sza kwadra 16 VII o godz. 05.18, pełnia 22 VII 
o godz. 20.18 i ostatnia kwadra 29 VII o godz. 
19.43. W sierpniu zaś: nów 06 VIII o godz. 
23.51, pierwsza kwadra 14 VIII o godz. 12.56, 
pełnia 21 VIII o godz. 03.45 i ostatnia kwadra 
28 VIII o godz. 11.35.  

W perygeum (najbliżej Ziemi) znajdzie 
się Księżyc 21 VII o godz. 22 i 19 VIII o godz. 
03, a w apogeum (najdalej od Ziemi) będzie 
07 VII o godz. 03 oraz 3 VIII o godz. 11 i 31 
VIII o godz. 02. 

16 lipca i 12 sierpnia nastąpi zakrycie 
Spiki, najjaśniejszej gwiazdy w Pannie, przez 
Księżyc. U nas niestety będzie widoczne tyl-
ko ich wzajemne zbliżenie. Ponadto warto 
pamiętać, że 20 lipca miną już 44 lata, od 
kiedy to statek Apollo 11 wylądował na Księ-
życu, a dzień później, stopy człowieka (Neil 
Armstrong) po raz pierwszy dotknęły po-
wierzchni Srebrnego Globu. 

Wypada zatem chyba spojrzeć bardziej 

Zwiększona aktywność Słońca wystąpi szczególnie w drugim i ostatnim tygodniu 
lipca i sierpnia, czego widomą oznaką będzie systematyczny i pokaźny wzrost ilości 

plam i rozbłysków w fotosferze Słońca, co być może zaowocuje możliwością  
zaobserwowania w Małopolsce zorzy polarnej.

20 lipca miną już 44 lata, od kiedy to statek Apollo 11 wylądował na Księżycu,  
a dzień później, stopy człowieka  (Neil Armstrong) po raz pierwszy dotknęły  

powierzchni Srebrnego Globu.
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sentymentalnie na naszego satelitę, gdzie jak 
głosi legenda, wciąż na nowych śmiałków 
(dotychczas było ich tylko 12) czeka Imć Pan 
Twardowski. 

Jeśli zaś chodzi o planety wakacyjne, 
Merkury zagości na naszym niebie przed 
świtem, tylko od 19 lipca do 16 sierpnia, ni-
sko nad wschodnim horyzontem. Warunki 
do jego obserwacji nie będą łatwe, chociaż  
najkorzystniejsze końcem lipca. 

Wenus, nie mogąc się doczekać wakacji, 
pojawiła się nam już na zachodnim niebie 
końcem maja błyszcząc jako Gwiazda Wie-
czorna, i w tej roli powita we wrześniu nowy 
rok szkolny. 

Czerwonawego Marsa możemy obser-
wować przez całe wakacje na porannym  nie-
bie. Najpierw będzie w gwiazdozbiorze Byka, 
a od połowy lipca zagości na dobre w Bliźnię-
tach, gdzie 19 sierpnia zbliży się do Polluksa, 
najjaśniejszej gwiazdy w tym gwiazdozbio-
rze. Z upływem dni wakacyjnych, wschodził 
będzie coraz to wcześniej przed Słońcem. 

Również Jowisz, ze swoją gromadką galile-
uszowych księżyców, po czerwcowym złącze-
niu ze Słońcem, dopiero po 10 lipca, wschodzić 
będzie coraz to wcześniej na porannym niebie, 
goszcząc w gwiazdozbiorze Bliźniąt. 

Tam też, 22 lipca, zbliży się na niebie do 
Marsa, na odległość mniejszą niż jeden sto-
pień. Gorąco polecam dla każdego urlopowi-
cza, skoro świt, tę piękną konfigurację planet 
na południowo-wschodnim niebie. 

Saturn przystrojony w pierścienie – takie 
planetarne sombrero, które możemy podzi-
wiać przez niewielką lunetę, gości w gwiaz-
dozbiorze Wagi. Możemy go obserwować na 
wieczornym niebie przez całe wakacje. 13 
sierpnia do planety zbliży się Księżyc na od-
ległość 3 stopni. 

Urana na pograniczu gwiazdozbiorów 
Ryb i Wieloryba, a Neptuna w Wodniku, 
możemy obserwować praktycznie przez całe 
noce wakacyjne. Sierpień będzie szczególnie 
dobrym miesiącem do obserwacji  tych pla-
net, w związku z ich przebywaniem blisko 
opozycji: Neptun – 27 VIII, a Uran – 3 X. 
Niestety, aby je dostrzec, musimy się posłu-
żyć chociażby lornetką.

Natomiast planetę karłowatą, Plutona (2 
lipca w opozycji) można obserwować przez 
cała noc, stosując do obserwacji lunetę 15 cm 
średnicy, czyli taką, jaką dysponuje pod ko-
pułą Młodzieżowe Obserwatorium Astrono-
miczne (tel. 12-281-15-61) w Niepołomicach. 

W drugiej połowie lipca, z maksimum 
28.VII., można obserwować powolne mete-
ory z roju Akwarydów , których radiant leży 
w gwiazdozbiorze Wodnika; w obserwacjach, 
być może, będzie nam trochę przeszkadzał 
Księżyc będący przed ostatnią kwadrą. 

Natomiast od 17 lipca do 24 sierpnia pro-
mieniują – znane od stuleci – Perseidy, zwane 
też łzami św. Wawrzyńca. Główne maksimum 
wystąpi w nocy z 12/13 sierpnia. Naszym ob-
serwacjom nie powinien przeszkadzać Księ-
życ, podążając do pierwszej kwadry zachodzi 
już o godz. 22.04. Zapraszam do obserwacji 
tego słynnego roju – warto bowiem zarwać 
trochę nocy, z poniedziałku na wtorek, aby 
zobaczyć te liczne „spadające gwiazdy”. 

Zatem w mnogości wakacyjnych zjawisk, 
które polecałbym Państwa uwadze, to po-
ranne spotkanie Marsa z Jowiszem 22 lipca, 
oraz, a może przede wszystkim, wczesnopo-
ranny spacer w miłym chłodzie, przy won-
nym kwieciu lipowym. Zostawmy, chociaż na 
chwilę, nasze przyziemne sprawy, i spójrzmy 
wówczas w niebo. 

W tym miejscu wypada mi tylko Pań-
stwu życzyć oprócz pogody ducha, dobrej 
pogody obserwacyjnej, pamiętając o staro-
polskim przysłowiu: „Lepsze jedno lato, niż 
dwie zimy”, i tego ze wszech miar, należy się 
trzymać!   

Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują – znane od stuleci – Perseidy,  
zwane też łzami św. Wawrzyńca. Zapraszam do obserwacji  tego słynnego roju –  
warto bowiem zarwać trochę nocy, aby zobaczyć te liczne „spadające gwiazdy”.

Zaproszenie

Młodzieżowe Obserwatorium Astrono-
miczne Niepołomice
ul. Mikołaja Kopernika 2 
tel. 12 281 15 61
www.moa.edu.pl

Polecałbym poranne spotkanie Marsa  
z Jowiszem 22 lipca, oraz, a może przede 

wszystkim, wczesnoporanny spacer  
w miłym chłodzie, przy wonnym kwieciu 
lipowym. Zostawmy, chociaż na chwilę, 

nasze przyziemne sprawy,  
i spójrzmy wówczas w niebo.

lato z astronomią
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, ul.  Mikołaja Kopernika 2

zaprasza:

od 1 lipca do 26 lipca      oraz     od 19 sierpnia do 31 sierpnia

•		 planetarium	dla	najmłodszych:	18.00	poniedziałek	
•		 seans	w	planetarium:	11.00	poniedziałek	–	piątek
•		 pokazy	astronomiczne:	12.00-14.00	poniedziałek	–	piątek,	17.00-20.00	poniedziałek	–	piątek
•		 wieczorne	pokazy	nieba:	21.00-24.00	wtorek	i	piątek	

Ponadto MOA organizuje obozy:
•		 Letnia	szkoła	w		MOA	„European	Association	for	Astronomy	Education”,	8-13	lipca
•		 Letni	obóz	obserwacyjny	„Perseidy	2013”	w	Lewałdzie	Wielkim,	1-21	sierpnia
•		 Letni	obóz	rekreacyjno-wypoczynkowy	„Niedzica	2013”,	26	lipca	–	3	sierpnia	2013	
•		 Letni	obóz	rekreacyjno-wypoczynkowy	„Węgry	2013”,	15-28	Sierpnia

W dniach od 27 lipca do 17 sierpnia 2013: przerwa wakacyjna
Biuro MOA czynne od poniedziałku do piątku  8.00 – 16.00, tel. 12  28 11 561
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Turysta wewnętrzny w klasztorze – XXII

ksiê¯a
przy klasztorze: jezuici cz. 2

Zakon jezuitów powstał 
w szesnastym wieku 
i doskonale reprezentował 
ówczesną duchowość 
i sposób myślenia.

s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka

W Polsce obecnie słowo „re-
nesans” kojarzy się głów-
nie z kultem starożytno-
ści i swobodą obyczajów; 

tymczasem było to zjawisko o wiele szersze 
i głębsze. Najogólniej biorąc, był to prąd my-
ślowy, swoista mentalność, charakteryzująca 
się entuzjazmem w poznawaniu i w działa-
niu, wręcz nie uznająca granic dla ludzkich 
możliwości, pod warunkiem jednak, że to 
poznanie i działanie przebiegać będzie we-
dług właściwej metody i budować będzie na 
właściwych autorytetach. 

Autorytet zaś im starszy, tym lepszy; stąd 
w teologii rozwój studiów biblijnych, a w my-
śli świeckiej – nawrót do kultury starożytnej. 
Jest rzeczą oczywistą, że zakon w takiej epoce 

założony musiał włączyć się w pracę nad uści-
śleniem nauki katolickiej, zwłaszcza w punk-
tach kwestionowanych przez innowierców; 
a w swojej duchowości musiał podkreślać 
rolę intelektu. I takiej modlitwy nauczać.

To jezuici roznieśli też po Europie prak-
tykę rekolekcji, wynalezioną nieco wcześniej 
w Hiszpanii, a starannie opracowaną przez 
ich założyciela, św. Ignacego Loyolę. I właśnie 
w roli rekolekcjonistów spotykamy ich po raz 
pierwszy w Staniątkach w początku siedem-
nastego wieku. 

Pod ich wpływem benedyktynki, nie tylko 
staniąteckie zresztą, uczyły się praktyki medy-
tacji, której poprzednio nie znały. Oczywiście 
była to medytacja ignacjańska. A więc nie 
wschodnia modlitwa jednego, powtarzanego 
w nieskończoność wezwania, ani tym bardziej 

nie to, co przez „medytację” rozumieją inni: 
zupełne wstrzymanie działalności umysłu. 

Medytacja ignacjańska, właśnie przeciw-
nie, jest zaangażowaniem wszystkich władz 
poznawczych człowieka w rozważanie prawd 
wiary i znaczenia wydarzeń ewangelicznych, 
a nawet w wyobrażanie sobie ich przebiegu. 

Ludziom szesnastego wieku taka intelek-
tualna pobożność bardzo trafiała do przeko-
nania, zresztą i dzisiaj jest znakomitą odtrutką 
na odziedziczone po czasach romantyzmu 
przekonanie, że modlitwa (i w ogóle religia) to 
sprawa uczuć, a jak uczuć nie ma, to i z głowy. 

Nic więc dziwnego, że po zakonnicach 
staniąteckich epoki przedrozbiorowej pozo-
stało około siedemdziesięciu rękopiśmien-
nych zbiorów rozmyślań, nazywanych „ćwi-
czeniami duchownymi” i przeznaczonych do 

To jezuici roznieśli też po Europie praktykę rekolekcji, wynalezioną nieco wcześniej  
w Hiszpanii, a starannie opracowaną przez ich założyciela, św. Ignacego Loyolę.  

I właśnie w roli rekolekcjonistów spotykamy ich po raz pierwszy  
w Staniątkach w początku siedemnastego wieku.
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prywatnej modlitwy i rekolekcji.
Jezuici byli więc w tym czasie mistrzami 

duchownymi sióstr, okresowo spowiednika-
mi kwartalnymi, bardzo często rekolekcjoni-
stami, ale zawsze do tych posług dojeżdżali 
z Krakowa. Ich stała obecność w Staniątkach 
zaczęła się dopiero po rozbiorach, kiedy 
ksieni Mechtylda Duwall uzyskała od ich 
generała osadzenie kilku księży zakonnych 
w Staniątkach na prawach tzw. misji, to jest 
małego domu zakonnego (istniała w latach 
1833-1954, z przerwą w 1880-1900). 

Księży było najpierw dwóch, potem 
trzech, i jeden brat. Oprócz posługi duchow-
nej w klasztorze angażowali się oni w różne 
formy okazyjnego duszpasterstwa, zwłaszcza 
w tzw. misje ludowe czyli serie kazań głoszo-
nych w okolicznych kościołach parafialnych.

W roku 1846 rząd austriacki, obawiając 
się w Galicji polskiego powstania, podburzył 
chłopów i zapłonęły dwory i plebanie. Rozju-
szony tłum wdarł się także do staniąteckiego 
klasztoru, szukając „Polaków” (to oni prze-
cież nie dopuszczają do tego, żeby dobry ce-
sarz pomógł ludowi!) i zabijając lub maltretu-
jąc oficjalistów klasztornych; również dwóch 
jezuitów wywieziono i pobito. 

Przez pięć dni trwał tu rabunek, dewasta-
cja i stała groźba śmierci; wprawdzie z jakichś 
swoich nielogicznych przyczyn napastnicy 
nie uważali zakonnic za „Polki”, i to siostrom 
ocaliło życie, ale w każdej chwili mogli zmie-
nić zdanie. 

Było to w lutym, a już w kwietniu, kie-
dy po wsiach panował nadal nastrój gniewu 
i frustracji, który mógł w każdej chwili zapło-
nąć od nowa – obietnice cesarskie nie zostały 
spełnione, więc widocznie „Polacy” nadal je 
udaremniają! – jezuici poszli do wiosek na 
kolejną akcję misyjną, nawracać niedawnych 
morderców. I tu czas nam przedstawić ojca 
Karola Antoniewicza.

Był to z pochodzenia Ormianin lwow-
ski, ale i ziemianin zarazem; wykształcony 
w Wiedniu, w młodości uczestnik Powstania 
Listopadowego, później ojciec rodziny; tę 
rodzinę jednak wcześnie stracił i ostatecznie 
poświęcił się służbie Bożej. Mówił płynnie 
i pisał, także wierszem, w pięciu językach; do 
dziś śpiewamy w kościołach niektóre z jego 
pieśni, na przykład „Chwalcie, łąki umajone”. 

W owym roku 1846 pracował w kolegium 
nowosądeckim, biorąc udział przede wszyst-
kim w akcji trzeźwościowej. To on razem 
z ojcem Ignacym Strockim pierwszy poszedł 
uspokajać po rabacji wieś galicyjską. Jak się 
okazało, skutecznie: zamiast męczeństwa, 
które było całkiem prawdopodobne, czekał 
ich ogrom pracy taki, że trzeba było wkrótce 
wciągnąć do niej mnóstwo pomocników.

Pięć lat później otworzył się przed ojcem 

CrACOViA sACrA 2013
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Staniątki 299 

14 sierpnia
10.00-19.00 – Zwiedzanie za klauzurą chóru zakonnego, kapitularza oraz dawnej celi ap-
tecznej z barokową polichromią wykonaną w latach 1677-1688 (odnowioną w 2011 roku). 
W ramach zwiedzania udostępniona będzie ekspozycja kancjonałów (śpiewników) stanią-
teckich (XVI-XVIII w. Wejście w grupach 40 osobowych o pełnych godzinach 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00.
Muzeum czynne w godz. 10.00 – 12.30, 13.00 – 14.00, 15.00 – 16.45, 17.45 – 19.45.
Poza strawą duchową będzie można zakosztować wyrobów sióstr klasztornych.

15 sierpnia
10.00-19.00 – Zwiedzanie za klauzurą chóru zakonnego, kapitularza oraz dawnej celi ap-
tecznej z barokową polichromią wykonaną w latach 1677-1688 (odnowioną w 2011 roku). 
Wejście w grupach 40 osobowych o pełnych godzinach 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00. Msze św. o godz. 6.30; 9.00; 11.00; 18.00

16.00 –  Zielnik Polski, Sacrum w tradycji polskich pieśni ludowych. Wykonawcy: Joan-
na Słowińska (śpiew, skrzypce, mazanki), Jan Słowiński (altówka, lira korbowa), Stanisław 
Słowiński (skrzypce elektryczne, instrumenty klawiszowe, elektronika, flety), Justyn Mało-
dobry (kontrabas, elektronika), Adam Stępniowski (instrumenty perkusyjne) oraz kwartet 
smyczkowy w składzie:  Dominik Matczak (I skrzypce), Agata Front (II skrzypce), Aleksan-
der Frankiewicz (altówka), Dominik Frankiewicz.

Muzeum czynne w godz. 10.00 – 11.00 i 12.00 – 16.00 oraz po Mszy św. do godz. 20.00.

Poza strawą duchową będzie można zakosztować wyrobów klasztornych sióstr. 

Uwaga: 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Po-
wiśle 11 w Krakowie oraz na Zamku w Niepołomicach.
Bezpłatny transport busem 
•		na	trasie:	Rynek	w	Niepołomicach	–	Przystanek	PKP	w	Staniątkach	–	Klasztor	w	Staniąt-
kach: 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 17.40
•	 	na	trasie:	Klasztor	w	Staniątkach	–	Przystanek	PKP	–	Rynek	w	Niepołomicach:	11.10,	
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 17.10, 19.10

Antoniewiczem nowy teren pracy. Z Piekar 
śląskich przyjechał do niego tamtejszy dusz-
pasterz, ks. Alojzy Fietzek, prosząc o głoszenie 
misji ludowych na pruskim Śląsku. Spotkali 
się w Staniątkach dla lepszej konspiracji, która 
była potrzebna, ponieważ rząd pruski wcale 
sobie nie życzył ożywienia wiary katolickiej, 
i to jeszcze po polsku głoszonej, na swoim 
terenie; mógł jednak pod pewnymi warunka-
mi pozwolić na akcję antyalkoholową. (Nie-
dawno pewien historyk szukał w kronikach 
naszego klasztoru wiadomości o tej naradzie; 
oczywiście żadnego zapisu nie było, któż no-
tuje w kronice potajemne rozmowy?).

Otóż ojciec Antoniewicz był równie do-
brym kaznodzieją po polsku, jak i po nie-
miecku, głosił też nauki w obu językach dla 
obu reprezentowanych na Śląsku grup etnicz-
nych i z tej racji rząd pruski, uważając go za 
Austriaka, przez jakiś czas pozwolił mu dzia-
łać na swoim terenie. 

Wydalono go dopiero, kiedy się oka-
zało, że te misje, prowadzone w kolejnych 
wsiach i miasteczkach, to jeden wielki po-
chód triumfalny wiary, trzeźwości, ale i od-

rodzenia narodowego ludności polskiej. My 
dzisiaj, mając za sobą niedawne uroczystości 
papieskie, możemy dobrze zrozumieć, co 
przeżywali tamci ludzie, od pokoleń w nie-
woli, gdy im tak nagle przywrócono nadzieję.

W samych Staniątkach nadal pracowa-
ło kilku mieszkających tam jezuitów. Dwaj 
z nich, w tym ówczesny przełożony domu, 
ojciec Wojciech Płukasz, zginęli podczas 
pierwszej wojny światowej, gdy klasztor zna-
lazł się pod obstrzałem artyleryjskim. Do 
dziś ich portrety wiszą na korytarzu, na któ-
rym dopadła ich śmierć; a obok wmurowano 
w ścianę odłamki pocisków, które na ten ko-
rytarz spadły. 

Kres obecności ich zakonu w Staniątkach 
położył dopiero rząd komunistyczny, kiedy 
w roku 1954 usunął stąd wszystkie zakonnice 
i zakonników, a klasztory przeznaczył na obóz 
pracy dla sióstr przywiezionych ze Śląska. 

W roku 1956, kiedy ten obóz pracy zli-
kwidowano, benedyktynki i służebniczki 
wróciły do swoich domów, ale jezuici już nie 
wrócili. Na ich miejsce sprowadzono serca-
nów, a później z kolei salezjanów  
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DwóR 
polska to¿samosæ

21 maja w niepołomickiej 
Bibliotece otwarto 
wystawę malarstwa 
„Dwór – polska tożsamość” 
artystów należących 
do grupy twórczej 
„W Wolnej Chwili”.

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Obrazy przedstawiają architek-
turę polskich dworów, związa-
nych z życiem i działalnością 
słynnych Polaków. Wśród prac 

znajdują się obrazy przedstawiające m.in. 
dwór Tetmajerów w Łopusznej, dwór Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu, dom Wincentego 
Pola w Lublinie, dworek chopinowski w Że-
lazowej Woli, dworki w Krzesławicach i No-
wym Wiśniczu, należące niegdyś do Jana Ma-
tejki. Prace wykonane akwarelami, pastelami, 

farbami olejnymi, zachwycają oryginalnością 
i wysokim poziomem warsztatu malarskiego.

Spotkanie ze sztuką wzbogacone zosta-
ło wykładem Pauliny Szewczyk, polonistki 
niepołomickiego liceum. Prelekcja dotyczyła 
historii polskiego dworu, specyfiki najpięk-
niejszych posiadłości ziemskich oraz literatu-
ry dotyczącej kultury ziemiańskiej w Polsce. 

Dwory to relikty budownictwa szlachec-
kiego. Zachwycają nas dworskie wnętrza, 
wypełnione pamiątkami narodowymi, stylo-
wymi meblami oraz urokliwe parki i ogrody 
wokół nich. 

Dziś w dworkach mieszczą się instytucje 
kultury, ośrodki pracy twórczej, hotele, re-

stauracje. Niestety, są też zabytkowe dworki, 
które pozostawione same sobie, niszczeją. 
Wszystkie jednak składają się na bogactwo 
kulturowe Polski i są niebywałą atrakcją tu-
rystyczną.

W czasie prób wynarodowienia, polskie 
dwory stały się miejscem kultywowania trady-
cji, ostoją polskości, gromadzenia narodowych 
pamiątek, wychowania kolejnych pokoleń. 

Siedziba ziemiańska była również miej-
scem walki o narodowe przetrwanie i od-
rodzenie państwowe. To tu gromadziły się 
powstańcze partie, a domy pańskie służyły 
za punkt oporu podczas zaborów, powstań 
i wojen.

Gdy myślimy: dwór polski – pojawia się 
tęsknota za jego pięknem,  

duchem polskości, przyrodą i harmonią  
z otaczającym światem.

rekord pobity!

5 czerwca czytelnicy wy-
pożyczyli i zabrali do swo-
ich domów 514 książek. 
Tym samym przekroczo-
na została liczba pięciu-
set wypożyczeń w ciągu  
jednego dnia, co zdarzyło się po raz pierwszy w naszej historii. Dziękujemy wszystkim 
czytelnikom i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych rekordów.
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z obiektywem wzd³u¿

bRzEgów LoaRY

Po II wojnie światowej, kultura i tradycja 
polskiego dworku skazane zostały na 

unicestwienie i zapomnienie. Komuniści 
zniszczyli 19 tysięcy dawnych pałaców, 
dworów oraz majątków szlacheckich.

e-booki w bibliotece

Agnieszka Grab
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach przystąpiła wraz z 50 bibliotekami z województwa 
małopolskiego do konsorcjum, dzięki któremu już po wakacjach każdy czytelnik zapisany 
do biblioteki, będzie mógł korzystać z co najmniej tysiąca książek w wersji elektronicznej. 

Od ponad dwóch lat podobna inicjatywa działa bez zarzutów na Dolnym Śląsku, gdzie 
czytelnicy mają dostęp do dwóch tysięcy e-booków. W tamtejszych bibliotekach oferta 
dostępnych e-booków to głównie książki naukowe i popularnonaukowe. 

W bibliotekach małopolskich trwa ustalanie listy tytułów e-booków, które będą dostępne 
w małopolskim konsorcjum bibliotek. Każdy może włączyć się w tworzenie tej listy i za-
proponować swoich ulubionych autorów oraz tytuły książek.

Książki można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie  lub e-mailem na adres: sekretariat@wbp.krakow.pl

Zapraszamy czytelników do aktywności.

Gdy myślimy: dwór polski – pojawia się 
tęsknota za jego pięknem, duchem polskości, 
przyrodą i harmonią z otaczającym światem. 
A ilu malarzy od zawsze inspirował, ile poezji 
mu poświęcono, ile powieści powstało w jego 
wnętrzach. Ilu przyszłych bohaterów wycho-
wał i zaszczepił w nich prawdziwy patriotyzm.

Po II wojnie światowej, kultura i tradycja 
polskiego dworku skazane zostały na unice-
stwienie i zapomnienie. Komuniści zniszczy-
li 19 tysięcy dawnych pałaców, dworów oraz 
majątków szlacheckich. O dworkach można 
opowiadać nieskończenie długo, dlatego też 
rozmowy i dyskusje publiczności przybyłej 
na wernisaż, trwały do późnych godzin wie-
czornych  

Mamy przyjemność – 
drodzy przyjaciele z Polski 
–  zaprezentować Wam 
i zachęcić do obejrzenia 
wyboru zdjęć 
wykonanych przez nas, 
fotografów amatorów 
z Saint Jean de la Ruelle.
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Kontakt
Komitet Miast Bliźniaczych
dugue.didier@free.fr
www.ville-saintjeandelaruelle.fr 

DokuMEntY 
w podró¿y

Didier Dugue 
fotograf amator

Szczególne miejsce w naszym wybo-
rze zdjęć przyznaliśmy największej 
z francuskich rzek, królewskiej Lo-
arze. Wzdłuż jej długiego na 1012 

kilometrów biegu, możemy podziwiać wspa-
niałe zamki w Chambord, Chenonceau, Am-
boise, Chaumont. Wszystkie są usytuowane 
w tej części doliny Loary, która została wpi-
sana na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Kontynuując nasza trasę wzdłuż rzeki, 
nie możemy nie zwrócić uwagi na wspaniałe 
katedry w Chartres, Orleanie czy Bourges.

Brzegi Loary słyną nie tylko ze wspania-
łej architektury, ale również bogactwa przy-
rodniczego. Spotkamy tam siedliska dzikich 
zwierząt (bobry) i migrujących ptaków, które 

wiją swoje gniazda lub urządzają przystań 
przed dalszą wędrówką na północ. Wśród 
nich bociany zmierzające do Polski.

Liczne ścieżki rowerowe pozwolą Wam 
odkryć dawne chemins de halage (drogi 
wzdłuż rzeki przeznaczone dla zaprzęgów 
konnych ciągnących barki towarowe) lub le-
śne szlaki w Puszczy Orleańskiej – najwięk-
szym kompleksie leśnym Francji.

A teraz czas na postój. W czerwcu najlep-
szym miejscem jest bez wątpienia Saint Jean 
de la Ruelle. Organizowany corocznie w tym 
właśnie miesiącu wielki festiwal muzyki Le 
Grand-Unisson (GU), gości artystów lokal-
nych, krajowych i zagranicznych. 

To nie jedyne takie święto. Także w ciągu 
roku w różnych częściach miasta uczestni-
czyć można w atrakcjach przygotowywanych 
przez poszczególne dzielnice.

Zwracając się do naszych przyjaciół 
z Niepołomic, fotografów amatorów chcemy 
podkreślić, że możliwość dzielenia z Wami 
wspólnej pasji podczas pobytu w Saint Jean 
de la Ruelle byłaby dla nas wielką radością. 

Wraz z Komitetem Miast Bliźniaczych 
(Comité de Jumelage) jesteśmy gotowi za-
pewnić Wam gorące przyjęcie wśród naszych 
rodzin. Tak więc do zobaczenia wkrótce 
w Saint Jean de la Ruelle.

Uwaga: wystawę zdjęć Didier Dugue oraz 
jego przyjaciół, obejrzeć można na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach, w Sali Łukowej.

Prawo do swobodnego podróżowania po krajach strefy Schengen 
nie zwalnia każdego obywatela UE od obowiązku posiadania dokumentów: 
dowodu osobistego albo paszportu.

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

Zbliża się czas wyjazdów wakacyj-
nych. Wiele osób skorzysta zatem 
z możliwości spędzenia urlopu 
poza granicami kraju. Obywate-

le Unii Europejskiej cieszą się szczególnymi 
ułatwieniami w zakresie poruszania po jej 
terytorium. Zgodnie z Kodeksem Granicz-

nym z Schengen mają oni prawo przekraczać 
granicę państw członkowskich w dowolnym 
miejscu i czasie. 

Kontrole nie są już dokonywane na gra-
nicach wewnętrznych lecz zostały przenie-
sione na tereny przygraniczne. Jest to szcze-
gólnie istotne również w przypadku podróży 
po własnym kraju, gdyż np. na granicy po-
łudniowej Polski szlaki turystyczne często 
przebiegają granicą państwa. 

Tym samym w każdej chwili można 

podjąć decyzję, aby skorzystać z atrakcji tu-
rystycznej znajdującej się na terenie sąsied-
niego państwa, a nawet może zdarzyć się sy-
tuacja nieświadomego przekroczenia granicy 
państwowej. Konsekwencje braku dokumen-
tów podróży mogą być bardzo poważne. 

Służby graniczne mają szczególny obo-
wiązek zwracać uwagę na osoby małoletnie, 
co wynika m.in. z konieczności zwalczania 
przestępstw handlu „żywym towarem”. Prze-
kroczenie granicy bez dokumentów może 

Przekroczenie granicy bez dokumentów może skończyć się nie tylko sankcją  
finansową, ale nawet zatrzymaniem osób i np. odebraniem dzieci rodzicom,  
umieszczeniem ich w rodzinie zastępczej, a następnie wyjaśnianiem sprawy.
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opłata podwyższona o 200%. 
Odbiór paszportu następuje osobiście po 

potwierdzeniu zawartych w nim danych (ska-
nowanie odcisków palców), z wyjątkiem osób 
małoletnich. W przypadku utraty lub uszko-
dzenia dokumentu istnieje obowiązek nie-
zwłocznego powiadomienia organu wydające-
go lub konsula. Ten ostatni wystawia paszport 
tymczasowy (ważny do 12 miesięcy – opłata 
30 zł) umożliwiający powrót do miejsca stałe-
go pobytu lub na czas oczekiwania na doręcze-
nie paszportu sporządzonego w RP. 

Warto również wspomnieć, iż ustawo-
dawca przewiduje możliwość uzyskania dru-
giego paszportu (ważnego do 2 lat – opłata 
280 zł), jeżeli w pierwszym dokumencie 
znajdują się wizy albo pieczęcie potwierdza-
jące przekroczenie granicy państw lub pobyt 
na ich terytorium, które uniemożliwiają lub 
znacznie utrudniają wjazd na terytorium in-
nego państwa. 

Dotyczy to zwłaszcza osób, które odwie-
dzały kraje Bliskiego Wschodu. Wiele krajów 
arabskich odmawia wjazdu na swoje teryto-
rium turystom (niezależnie od tego czy po-
dróżują indywidualnie czy też z biurem po-
dróży), jeżeli posiadają w swoim paszporcie 
pieczątki izraelskiej kontroli granicznej. 

Z kolei izraelskie służby graniczne pod-
chodzą bardzo rygorystycznie do osób, któ-
re w paszportach posiadają wiele pieczątek 
(wiz) służb państw arabskich. Wtedy należy 

się liczyć z bardzo szczegółową i długotrwałą 
kontrolą, a nawet z odmową przepuszczenia 
przez granicę. 

Paszport może jednak okazać się nie-
zbędny nawet na terytorium UE, np. w sytu-
acji, gdy osoba podróżująca zamierza wypo-
życzyć samochód. Większość firm rent a car 
wymaga właśnie tego dokumentu do zawar-
cia umowy.

Na koniec wypada wspomnieć, iż w przy-
padku wyboru imprezy turystycznej zorga-
nizowanej przez biuro podróży klient przed 
zawarciem umowy winien być dokładnie 
i wyczerpująco poinformowany o wszyst-
kich wymogach dotyczących posiadanych 
dokumentów, terminach ich ważności (wie-
le krajów wymaga, aby paszport był ważny 
przynajmniej 6 miesięcy od momentu za-
kończenia imprezy), czasie oczekiwania na 
wydanie paszportu lub wizy. 

Natomiast w przypadku podróży indywi-
dualnej zasięgnięcie koniecznych informacji 
o posiadaniu właściwych dokumentów po-
dróży jest dokonywane we własnym zakresie. 

skończyć się nie tylko sankcją finansową, ale 
nawet zatrzymaniem osób i np. odebraniem 
dzieci rodzicom, umieszczeniem ich w ro-
dzinie zastępczej, a następnie wyjaśnianiem 
sprawy. 

Pojawia się wobec tego pytanie: jeżeli jest 
możliwe posługiwanie się dowodem osobi-
stym albo paszportem, który z tych doku-
mentów zabrać w podróż? Oczywiście nie 
zawsze pojawia się taka alternatywa, gdyż na-
dal w wielu krajach wyłącznie paszport jest 
dokumentem uprawniającym do przekrocze-
nia granicy.

Obydwa dokumenty pełnią podobne 
funkcje, a mianowicie poświadczają tożsa-
mość oraz obywatelstwo posiadacza, a po-
nadto uprawniają do przekraczania granic. 
Paszport upoważnia do wjazdu na terytorium 
każdego państwa, natomiast dowód osobisty 
tylko państw członkowskich UE i Szwajca-
rii oraz tych, które uznały ten dokument (w 
umowie międzynarodowej) za wystarczający 
do przekroczenia ich granicy np. Chorwacja. 

Dokumenty posiadają 10 letni okres waż-
ności z tą różnicą, że dowód osobisty wyda-
wany jest na okres 5 lat osobom, które nie 
ukończyły 5 lat, natomiast paszport na 5 lat 
tym, którzy nie ukończyli 13 roku życia.

Nie ulega wątpliwości, że wyrobienie do-
wodu osobistego jest bardzo proste. Zgodnie 
z ustawą jest on wydawany obywatelom nie-
odpłatnie. Ponadto jest to dokument bardziej 
praktyczny w porównaniu z paszportem (np. 
brak wrażliwości na zamoczenie), nie ma też 
szczególnych wymogów dotyczących zdjęcia 
jego właściciela.  

Wniosek o wydanie oraz odbiór dokumen-
tu następuje we właściwym miejscowo urzędzie 
gminy. Po jego utracie lub uszkodzeniu ko-
nieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu 
w urzędzie gminy (osobiście) lub konsulacie 
(osobiście, pisemnie pocztą lub telefaksem). 
Z momentem zgłoszenia utraty następuje unie-
ważnienie dowodu osobistego oraz zostaje wy-
dane odpowiednie zaświadczenie.

Natomiast z otrzymaniem paszportu wią-
żą się pewne niedogodności. Wynikają one nie 
tylko z faktu, iż organem właściwym do jego 
wydania jest wojewoda, ale przede wszystkim 
z konieczności umieszczenia w dokumencie 
danych biometrycznych. 

Niezbędne jest zatem pobranie odcisków 
palców oraz dostarczenie odpowiedniej foto-
grafii. Jej niewłaściwe wykonanie przez foto-
grafa może uniemożliwić zeskanowanie wi-
zerunku twarzy i odmowę przyjęcia wniosku. 
Oznacza to kolejną wizytę w urzędzie. 

Za wydanie paszportu pobierana jest 
również opłata (140 zł, osoby małoletnie – 
60 zł). Za zniszczenie lub uszkodzenie tego 
dokumentu z winy właściciela pobierana jest 

MAgA Z yN

Podstawa prawna
•	Ustawa	z	dnia	6	sierpnia	2010	r.	o	dowo-
dach osobistych
•	Ustawa	z	dnia	13	lipca	2006	r.	o	doku-
mentach paszportowych

Paszport może jednak okazać się niezbędny nawet na terytorium UE,  
np. w sytuacji, gdy osoba podróżująca zamierza wypożyczyć samochód.  

Większość firm rent a car wymaga właśnie tego dokumentu do zawarcia umowy.
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kaRDioLogia
kilka s³ów o naszym sercu
Nadal główną przyczyną zgonów na świecie, 
jak i w naszym kraju pozostają choroby serca i naczyń.

Marcin Suska
specjalista chorób wewnętrznych, II Klinika 
Kardiologii SU w Krakowie Centrum Kardio-
logii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii 
w Oświęcimiu, KOBAMED Specjalistyczne 
Gabinety Lekarskie w Niepołomicach

Medycyna od wielu lat coraz 
skuteczniej walczy z tym 
problemem, dzięki temu kar-
diologia jest jedną z najszyb-

ciej rozwijających się nauk medycznych. 
Powstają nowe leki, dynamicznie rozwinęła 
się kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia, 
niemniej wciąż aktualne jest stwierdzenie, że 
ważniejsze niż leczenie jest zapobieganie. 

Zapobieganie zmniejsza zarówno ilość za-
wałów i udarów mózgu, jak i poprawia jakość 
i długość życia. Profilaktyka, zatem wydaje się 
być nie tylko ważna ze względów ekonomicz-
nych ale przede wszystkim czysto medycznych. 

Zacznijmy zatem od początku...
Podłożem większości chorób serca i naczyń 

jest miażdżyca, choroba polegająca na odkłada-
niu się na ściankach naczyń złogów tłuszczo-
wych. Złogi te określane mianem blaszki miaż-
dżycowej z biegiem lat, grubieją coraz bardziej 
zwężając światło naczyń krwionośnych. 

Podobnie jak nieczystości odkładające się 
w rurach kanalizacyjnych, powoli zaczynają one 
zaburzać przepływ w naczyniu doprowadzając 
w końcu do wystąpienia objawów klinicznych. 

Jeśli miażdżyca rozwija się w naczyniach 
wieńcowych, najczęstszym objawem klinicz-
nym będzie ból w klatce piersiowej. Często 
też może wystąpić duszność czy łatwa męcz-
liwość występująca najpierw w związku z wy-
siłkiem fizycznym, a w skrajnych przypad-

kach nawet w spoczynku. 
Wtedy lekarz ma podstawy do rozpozna-

nia choroby niedokrwiennej serca lub ina-
czej choroby wieńcowej. Jeśli pogrubianie się 
blaszki miażdżycowej występuje powoli, ob-
jawy kliniczne narastają stopniowo. Mówimy 
wtedy o stabilnej postaci choroby wieńcowej. 

Leczy się ją najczęściej farmakologicznie, 
a w skrajnych przypadkach, kiedy zwężenie 
robi się bardzo ciasne i leki niewiele już po-
magają, wykonuje się badanie inwazyjne. Ba-
danie to nazywane koronarografią, pozwala 
nam zobaczyć zwężone miażdżycą miejsce 
w naczyniu i je naprawić. 

Leczenie można przeprowadzić na dwa 
sposoby: bezpośrednio po koronarografii wy-
konując angioplastykę naczynia, czyli tzw. „ba-
lonikowanie”, często ze wszczepieniem stentu, 
lub w przypadku wielu chorych naczyń wień-
cowych poprzez zabieg chirurgiczny w celu 
wszczepienia pomostów naczyń wieńcowych, 
popularnie zwanych by-passami. 

Tak wygląda zatem tzw. stabilna postać 
dusznicy bolesnej, niemniej czasami może wy-
stąpić sytuacja, kiedy bez wcześniejszych dole-
gliwości, ból za mostkiem wystąpi nagle, czę-
sto z promieniowaniem bólu do lewej ręki czy 
gardła, a dodatkowo pojawią się inne objawy, 
takie jak mdłości lub wymioty czy wzmożona 
potliwość wtedy możliwym rozpoznaniem jest 
świeży zawał mięśnia sercowego. Jest to postać 
ostrej choroby niedokrwiennej serca. 

Dochodzi do niej najczęściej, dlatego, 
że blaszka miażdżycowa, ulega pęknięciu. 
W miejscu tego pęknięcia zaczynają zlepiać 
się ze sobą płytki krwi, powodując tworzenie 
skrzepu, który w skrajnych przypadkach do-

prowadza do zamknięcia naczynia wywołu-
jąc ostre niedokrwienie mięśnia sercowego. 
Jeśli w porę nie zostanie ono przerwane grozi 
martwicą mięśnia sercowego, czyli zawałem. 

Taka sytuacja jest zagrożeniem życia i pa-
cjent z podobnymi objawami musi być jak 
najszybciej przetransportowany do szpitala 
gdzie wykonywane jest wspomniane już ba-
danie koronarograficzne oraz angioplastyka 
w trybie pilnym.

Czy jesteśmy obecnie przygotowani do le-
czenia takich pacjentów? Od ok. dziesięciu lat 
w naszym kraju funkcjonuje system leczenia 
zawałów, który jest powodem do dumy i obiek-
tem zazdrości wielu krajów, nawet Europy Za-
chodniej. Polega on na istnieniu siatki wielu 
bardzo nowoczesnych oddziałów inwazyjnego 
leczenia zawałów, rozrzuconych po całej Polsce 
w taki sposób, aby każdy, kto potrzebuje pomo-
cy mógł być jak najszybciej przetransportowa-
ny i skutecznie leczony zabiegowo. 

W chwili obecnej mieszkańcy Niepołomic, 
jak i całego powiatu wielickiego, u których roz-
poznaje się zawał serca, są transportowani do 
jednego z kilku oddziałów krakowskich szpi-
tali wyspecjalizowanych w leczeniu tego typu 
schorzeń. Znajdują się one w Szpitalu Uniwer-
syteckim na ul. Kopernika, Szpitalu im. Jana 
Pawła II, Szpitalu im. Św. Rafała w Krakowie.

W kolejnym numerze postaramy się 
przybliżyć główne czynniki wpływające na 
ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej 
serca. Spróbujemy opisać i wytłumaczyć, na 
które z nich mamy wpływ i jak możemy je 
zmieniać, aby ryzyko choroby niedokrwien-
nej serca i jej najgroźniejszej postaci zawału, 
zredukować do minimum  

Podłożem większości chorób serca i naczyń jest miażdżyca, choroba polegająca na 
odkładaniu się na ściankach naczyń złogów tłuszczowych. Podobnie jak nieczystości 
odkładające się w rurach kanalizacyjnych, powoli zaczynają one zaburzać przepływ  

w naczyniu doprowadzając w końcu do wystąpienia objawów klinicznych.
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u¯YznianiE
gleby

Ostatnie badania specjalistów wykazały, że polskie gleby mają niską 
zawartość próchnicy. Jest to efektem źle prowadzonej latami agrotechniki.

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

Źle wykonana uprawa mechaniczna 
lub źle dobrany sprzęt, zamiast po-
móc, powoduje nadmierne ubija-
nie jej, tworząc tzw. zbitą warstwę, 

inaczej podeszwę płużną, która utrudnia 
cyrkulację powietrza, krążenie wody i prze-
nikanie korzeni w głąb. Stwarza zatem nieko-
rzystne warunki do wzrostu i rozwoju rośliny. 

Modne i wygodne ostatnio stosowanie 
tylko nawozów mineralnych oraz niekontro-
lowane użycie pestycydów, doprowadza do 
zmniejszenia ilości mikroorganizmów próch-
niczo-twórczych w glebie, która często ma też 
nieodpowiednie pH. Te wszystkie czynniki 
wpływają na niski poziom próchnicy w glebie. 
Temat ubożenia polskich gleb stał się ostat-
nio bardzo modny w dyskusjach specjalistów, 
dzięki czemu powstają programy naprawcze. 

Od dawna rolnicy uprawiający ziemię, 
w celu poprawy jej żyzności stosują w płodo-
zmianie poplony. Ich zadaniem jest poprawić 
strukturę, dostarczyć składników organicz-
nych oraz działać fitosanitarnie na glebę. Ta-
kimi poplonami są: rzepak, rzepik, gorczyca, 
łubin, peluszka i bobik. 

Dla działkowców taki sposób użyźniania 
gleby jest raczej kłopotliwy. Dlatego opraco-
wano grupę tzw. użyźniaczy glebowych, czyli 
preparatów zawierających mikroorganizmy 
wyhodowane w warunkach kontrolowanych 
poza glebą oraz makro i mikroelementy 
i aminokwasy. 

Zawarte w nich mikroorganizmy inicjują 
i przyśpieszają procesy przetwarzania materii 
organicznej wraz z minerałami glebowymi 
w próchnicę. Użyźniaczy stosuje się w formie 
oprysku doglebowego i bezpośrednio na ro-
śliny. 

Do grupy użyźniaczy glebowych po-

lecanych działkowcom  należą: Biohumus 
(wyprodukowany przez dżdżownice kali-
fornijskie), Humvit-Bio, Biopon, Biohumit, 
Humus Active, Rosahumus, Trigger-4, Hu-
mistar, UGmax, stymulator Delsol, MG mi-
kroorganizmy glebowe i wiele innych.  

Należy pamiętać, że preparaty te stosuje-
my w rozcieńczeniu i na dobrze wilgotną gle-
bę. Osobiście stosuję Rasahumus, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie nawóz organiczno-
-mineralny, zawierający kwasy humusowe, 
potas i żelazo. Nawóz należy stosować raz 
wiosną na początku wegetacji oraz drugi raz 
na przełomie września/października. 

Ziemię opryskaną rosahumusem nale-
ży wymieszać. Drugim godnym  polecenia 
jest nawóz Humus Active – użyźniacz eko-
logiczny zastępujący obornik w glebie bez 
przekopywania. Wystarczy rozpuścić w wo-
dzie i konewką podlać podłoże. Stosujemy go 
również dwa razy w sezonie. 

Stosując użyźniacze gleby, pierwsze efekty uzyskamy już w drugim roku.  
Powtarzając zabieg przez kilka lat, uzyskamy glebę z dużą zawartością próchnicy,  

taką jaką każdy ogrodnik chce mieć w swoim ogrodzie.
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Dla wzmocnienia efektów Humus Activ 
można stosować go jednocześnie z prepara-
tem Aktivit PM. Wpływa on na szybsze na-
mnażanie pozytywnych organizmów; działa 
jak pożywka dla nich, przez co szybciej osią-
gniemy zamierzony efekt. 

Niektórzy ogrodnicy stosują preparat 
MG – mikroorganizmy glebowe, który ma 

szerokie zastosowanie w rolnictwie. Preparat 
przyśpiesza rozkład resztek pożniwnych np. 
słomy, poplonu czy obornika, przez co udo-
stępnia roślinom całkowite wykorzystanie 
składników pokarmowych. 

Poprawia także strukturę gleby na gru-
zełkowatą, poprawia stosunki wodne i zdro-
wotne przez eliminację szkodliwych bakterii, 

wirusów i grzybów. A to wpływa na zmniej-
szenie ilości wykonywanych zabiegów ochro-
ny roślin.

Stosując użyźniacze gleby, pierwsze efek-
ty uzyskamy już w drugim roku. Powtarzając 
zabieg przez kilka lat, uzyskamy glebę z dużą 
zawartością próchnicy, taką jaką każdy 
ogrodnik chce mieć w swoim ogrodzie  

staRE kino
czyli portret ze zdjêcia

Kiedyś w każdym 
szanującym się domu 
z tzw. „duszą”, wisiały 
portrety przodków, 
patrzące na domowników 
mądrym wzrokiem.

Małgorzata Klima
Pracownia Artystyczna Kredens

Portrety te przypominały o korze-
niach, tożsamości, skłaniały do re-
fleksji nad własnym jestestwem. Wi-
zerunki przodków sprawiały, iż dom 

nabierał charakteru, dostojeństwa. Na rozma-
itych spotkaniach towarzyskich oczarowywały 
gości. Portrety uczyły dzieci historii. 

Dziś nie wiemy, jaki obraz powiesić nad 

kominkiem, w sypialni nad łóżkiem, czy 
w jadalni nad komodą. Powieśmy własno-
ręcznie zrobiony portret naszego przodka, 
np. babci, gdy była małą dziewczynką. Gdzieś 
w naszym komputerowym archiwum na 
pewno znajduje się jakaś babcia czy dziadek 
w komunijnym ubranku! Spróbujmy wspól-
nie ocalić ich młodość od zapomnienia za 
pomocą kolejnej prostej techniki decoupage. 

Nie potrzebujemy talentu rysownika 
czy malarza. Wykorzystajmy współczesne 
techniki. Do tego celu służy transfer-deco-
upage. To mało znana technika decoupage 
przeznaczona dla bardzo cierpliwych osób. 
Jak zrobić transfer starego zdjęcia? Podaję 
kolejny przepis. 

Potrzebujemy wydruku zdjęcia o dowol-

nym rozmiarze z drukarki laserowej w wersji 
kolorowej bądź czarnobiałej. Polecam osobi-
ście – wersję czarnobiałą. Wydruki z druka-
rek atramentowych nie nadają sie do transfe-
rów ponieważ rozmazują się w trakcie pracy. 

Jeżeli na naszym zdjęciu z przodu 
umieszczone są daty, czy jakieś podpisy – wy-
druk musi być lustrzanym odbiciem zdjęcia. 
W sklepie dla plastyków kupujemy podobra-
zie malarskie o takich wymiarach, jak nasz 
wydruk (bądź ciut większe) oraz medium do 
transferu za ok. 13 zł za 100 ml. To praktycz-
nie cały koszt tej zabawy. 

Gruntujemy nasze płótno na podobra-
ziu emulsją akrylową białą, Pozostawiamy 
do wyschnięcia. Później, za pomocą pędzla 
płaskiego nr 16, pokrywamy całe podobrazie 
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PojEDYnEk 
uczuæ krystyny Mirek

cienką warstwą medium do transferu. Po-
nownie czekamy aż wyschnie. 

Wierzch naszego wydruku malujemy deli-
katnie miejsce w miejsce medium do transferu 
i przykładamy do suchego podobrazia tymże 
wierzchem. Dociskamy równo nasz portrecik 
i pozostawiamy na 12 godzin do wyschnięcia. 
Nie da się tej czynności przyśpieszyć. 

Kiedy portret dobrze wyschnie, całą pra-
cę namaczamy delikatnie wodą, używając do 
tego małej gąbeczki. Następnie rolujemy pa-
pier z wierzchu portretu. Tę czynność powta-

rzamy dwa do trzech razy, za każdym razem 
namaczamy suchą już pracę! Dostrzegamy, że 
po każdym rolowaniu praca nabiera wyraź-
niejszego charakteru i przypominać zaczyna 
obrazek niczym ze „Starego Kina”. 

Po wyschnięciu gotowy portret zabezpie-
czamy dowolnym lakierem akrylowym. Jeżeli 
coś się czasem zedrze czy podniszczy na płótnie 
– nie przejmujcie się! Efektem waszej mozol-
nej pracy będzie piękny portret, który po wy-
schnięciu można na rogach płótna potraktować 
odrobiną patyny w kolorze starego złota. 

Dodatkowo babciną twarz czy ubranko 
można postarzyć szarym lub czarnym cie-
niem do powiek naniesionym suchym pędz-
lem. Zastosowany lakier całkowicie wchłonie 
cień, więc nic się nie będzie obsypywało. 

No i cóż – oto gotowy portret do powie-
szenia w każdym pomieszczeniu, pasujący 
do każdego koloru ścian. Ten portret nie 
potrzebuje ramy. Najlepszą oprawą dla niego 
będzie otoczenie waszego domu, tj. rodzinna 
atmosfera. Życzę miłej zabawy w wakacyjne 
popołudnia  

 „Kto czyta książki, żyje 
podwójnie” – to jedne 
z najczęściej cytowanych 
słów Umberto Eco, 
ich autor nie dodał jednak, 
ile żyje pisarz, który 
tworzy te nowe światy 
i bohaterów.

Joanna Kocot

Możemy zakładać, że ma cho-
ciaż o jedno życie od zwykłe-
go śmiertelnika więcej. Takie 
dodatkowe życie mieszkanki 

naszej gminy, Krystyny Mirek, odkrywaliśmy 
na Zamku Królewskim, na uroczystej pre-
mierze jej trzeciej książki „Pojedynek uczuć”, 
w której autorka opowiada losy Mai, której sie-
lankowego życia zazdrości wiele osób. Dobra 
praca, przystojny i bogaty partner, grzeczny 

synek – wszystko wydaje się być idealnie. Kie-
dy się jednak przyjrzeć bliżej okazuje się, że 
praca to raczej obóz pracy, zajmujący całe dnie 
i wieczory. Stresująca, wyczerpująca pozwala 
tylko jakoś przetrwać. Partner to pozbawiony 
uczuć egoista, któremu ani na dziewczynie, 
ani na dziecku nie zależy, co wkrótce udowad-
nia porzucając ich pewnego dnia. A to dopiero 
początek całej serii nieszczęść. 

Bohaterka musi odnaleźć siłę, żeby przejść 
życiowe zakręty, bowiem autorka, nie uprasz-
cza i nie zsyła cudów wybawiających z opresji. 
Tak jak w poprzednich książkach i tu Krysty-
na Mirek udowodniła, że i o rzeczach trud-
nych i skomplikowanych da się napisać lekko, 
gdzieniegdzie błysnąć humorem i z dystansem 
opisać tak znajomą rzeczywistość. 

Na spotkanie w niepołomickim zam-

ku przyszło wielu czytelników, sympatyków 
i przyjaciół. Autorka przywitała swoich gości, 
a następnie odbyła się prezentacja – przedsta-
wiająca Krystynę Mirek, jej pasję, twórczość, 
a szczególnie najnowszą książkę i jej recenzje. 

Później rozstrzygnięto konkurs ogłoszo-
ny na profilu Miasta i Gminy Niepołomice, 
a następnie wśród obecnych rozlosowano trzy 
książki ufundowane przez wydawnictwo Fe-
eria. Wszystkich obecnych zaproszono też do 
wzięcia udziału w konkursie dotyczącym książ-
ki, a ogłoszonym na portalu Lubimy Czytać. 

Następnie autorka odpowiadała na pyta-
nia swoich gości. Mówiła o spełnianiu marzeń, 
ciężkiej pracy potrzebnej do zaistnienia na 
rynku wydawniczym, o tworzeniu, o uczciwo-
ści i szczerości wobec odbiorców, a także pró-
bie sprostania czytelniczym oczekiwaniom   
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT
1 lipca KK w Suchorabie Wycieczka do Dream Parku w Ochabach KK w Suchorabie 12 284 05 57

1-6 lipca DK w Staniątkach Wakacje dla dzieci – letnisko - organizowane przy współpracy 
z ośrodkiem duszpasterskim DK w Staniątkach 12 281 82 57  

3 lipca 7.00 DK w Woli Zabierzowskiej Wyjazd na wycieczkę do Skarżyska Kamiennej DK w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05  

4 lipca 20.00 Sala Akustyczna Zamku 
Królewskiego Koncert Chóru Notre Dame Fundacja Zamek 

Królewski 12 281 32 32

5 lipca Centrum Kultury Filia 
Niepołomice Jazy Turniej piłki nożnej chłopców Centrum Kultury Filia 

Niepołomice Jazy

5-7 lipca

Dziedziniec Zamku 
Królewskiego Festiwal Ballady Europy Agencja PEWENA, 

UMiG w Niepołomicach 604 633 350

Stadion Czarnych 
Staniątki Memoriał Stanisława Szybińskiego Szkoła Futbolu Staniątki 

i LKS Czarni Staniątki

9 lipca
9.00 DK w Woli 

Zabierzowskiej
Wycieczka rowerowa dla młodzieży i dorosłych do Staniątek 
(XIII wieczny Klasztor Sióstr Benedyktynek)

DK w Woli 
Zabierzowskiej 12 251 30 05  

18.00 DK w Woli Batorskiej Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie jedwabiu DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03
11 lipca 18.00 DK w Staniątkach Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie na jedwabiu DK w Staniątkach 12 281 82 57  

12 lipca

Centrum Kultury Filia 
Niepołomice Jazy Turniej halowej piłki nożnej młodzieży Centrum Kultury Filia 

Niepołomice Jazy
DK w Ochmanowie, 
DK w Staniątkach, 
DK w Zagórzu

Wycieczka do Cieszyna i Ustronia
DK w Ochmanowie, 
DK w Staniątkach, 
DK w Zagórzu, 

12 281 83 24 
12 281 82 57 
12 281 80 52   

15 lipca KK w Suchorabie Zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu KK w Suchorabie 12 284 05 57 

16 lipca

Centrum Kultury Filia 
Niepołomice Jazy Wycieczka rowerowa do Puszczy Niepołomickiej Centrum Kultury Filia 

Niepołomice Jazy

9.00 DK w Woli 
Zabierzowskiej

Wycieczka rowerowa dla młodzieży i dorosłych do Puszczy 
Niepołomickiej- Śladami Pomników Narodowych Żołnierskie 
mogiły (Stanisławice), Kirkut (Baczków)

DK w Woli 
Zabierzowskiej 12 251 30 05  

18 lipca 18.00 KK w Suchorabie Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie na jedwabiu KK w Suchorabie 12 284 05 57 

19 lipca Centrum Kultury Filia 
Niepołomice Jazy Turniej koszykówki dla młodzieży Centrum Kultury Filia 

Niepołomice Jazy

20 lipca
DK w Zakrzowie Wycieczka pt. Poznajemy zabytki świętokrzyskiego - Zamek Krzyż-

topór w Ujeździe,  Klimontów, Klasztor w Koprzywnicy, Pacanów DK w Zakrzowie 12 281 80 33

15.00 DK w Staniątkach Spotkanie w klubie seniora DK w Staniątkach 12 281 82 57  

23 lipca

10.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Happening - w poszukiwaniu leśnego licha DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

18.15 DK w Woli Batorskiej Występy grupy baletowej DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03
Centrum Kultury Filia 
Niepołomice Jazy Turniej siatkówki chłopców Centrum Kultury Filia 

Niepołomice Jazy
26 lipca KK w Suchorabie Wycieczka do Miasteczka Twinpigs w Żorach KK w Suchorabie 12 284 05 57

29 lipca 13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Czarnoksiężnik z krainy Oz - spektakl dla dzieci w wykonaniu 
aktorów Teatru Art-Re

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

30 lipca

12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Wyczarowane kredką i pędzlem” - zajęcia manualno-plastyczne, 
grupa dzieci 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Wyczarowane kredką i pędzlem” - zajęcia manualno-plastyczne, 

grupa dzieci 7-9 lat

15.30 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim

Wernisaż obrazu 3d oraz innych wykonanych prac plastycznych DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55

31 lipca
DK w Zakrzowie Wycieczka rowerowa do Niepołomic DK w Zakrzowie 12 281 80 33

13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Poznajemy florę i faunę Puszczy Niepołomickiej” - wycieczka 
do Izby Leśnej w Niepołomicach

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

1 sierpnia
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach

„Z książką na wesoło”- edukacja i zabawa z tekstem literackim, 
grupa dzieci 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Z książką na wesoło”- edukacja i zabawa z tekstem literackim, 

grupa dzieci 7-9 lat

2 sierpnia 14.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach „Od ziarna do chleba” - wycieczka do niepołomickiej  piekarni Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

2 – 3 sierpnia
DK w Ochmanowie,
DK w Staniątkach, DK 
w Zagórzu

Wycieczka do  Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej i Przemyśla  
DK w Ochmanowie, 
DK w Staniątkach, 
DK w Zagórzu

12 281 83 24 
12 281 82 57 
12 281 80 52 

5 sierpnia 13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcza chatka - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów 
Teatru Art-Re

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

6 sierpnia

9.00 DK w Woli Zabierzowskiej Wycieczka rowerowa  dla młodzieży i dorosłych do Puszczy 
Niepołomickiej - Hodowla Żubrów oraz Czarny Staw DK w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05  

12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Wyczarowane kredką i pędzlem” - zajęcia manualno-plastyczne, 
grupa dzieci 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Wyczarowane kredką i pędzlem” - zajęcia manualno-plastyczne, 

grupa dzieci 7-9 lat

7 sierpnia 13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Wizyta u niepołomickich strażaków z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Niepołomicach

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86
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Wakacje w Niepołomicach
Jak co roku, na wakacje przygotowana została ciekawa oferta spędzania wolnego czasu. Placówki i organizacje z naszej gminy zaoferowały szereg 
aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bedzie też kilka jednorazowych imprez i wydarzeń. Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami 
na wakacje. ZAJĘCIA, WARSZTATY, TRENINGI

Domy Kultury

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Pogawędki przy szydełku - haft i szydeł-
kowanie poniedziałek - godz.13.30 - 15.00

Zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, piłkarze poniedziałek - godz.12.00-18.00
Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Spotkania Gospodyń wtorek godz.16.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe wtorek - godz.12.00 - 20.00 
Zajęcia świetlicowe, tenis stołowy 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.18.00 - 20.00 
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe czwartek - godz.12.00 – 18.00 
Muzyka łagodzi obyczaje – spotkania przy 
gitarze czwartek – godz.18.00 – 20.00

Zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, piłkarze piątek- godz. 12.00-17.30
Próby Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.18.00 - 20.00 

22 lipca – 2 sierpnia 2013 nieczynne

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
Świat młodego ekologa – budujemy domki 
dla owadów

poniedziałek – w godz. 
17.00 – 18.00

Warsztaty tańca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek- godz.10.00 – 11.30
Pracownia modeli latających wtorek – w godz. 11.30 – 13.30
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 
10 – 12 lat wtorek- godz.13.30 – 15. 00

Ekologiczne warsztaty plastyczne dla mło-
dzieży 11 – 15 lat środa – godz.13.00 – 14.30

Malowanie w formacie 3d przed Domem 
Kultury środa – godz.15.00 – 16.00

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

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

Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek – godz.12.30 – 13.15
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki czwartek – godz.14.00 - 15.30
Malowanie w formacie 3d przed Domem 
Kultury czwartek – godz.17.00 - 19.00

Wyprawa po rośliny do zielnika piątek – godz. 9.00 – 11.00
Bajkowy malowany świat dla najmłodszych piątek – godz.11.30 – 13.30

1 – 23 sierpnia 2013 nieczynne

8 sierpnia
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach

„Z książką na wesoło”- edukacja i zabawa z tekstem literackim, 
grupa dzieci 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Z książką na wesoło”- edukacja i zabawa z tekstem literackim, 

grupa dzieci 7-9 lat

9 sierpnia 13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Jak dawniej mieszkano” - z wizytą w Izbie Regionalnej w Nie-
połomicach

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

13 sierpnia 8.00
DK w Woli Zabierzowskiej Wycieczka rowerowa  dla młodzieży i dorosłych do Puszczy 

Niepołomickiej - Hodowla Żubrów oraz Czarny Staw DK w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05  

Świetlica Kultury w Pod-
grabiu Wyjazd na wycieczkę do Bochni i Wiśnicza Świetlica Kultury w Pod-

grabiu 12 281 32 64 

14 sierpnia
DK w Zakrzowie Wycieczka rowerowa do klasztoru w Staniątkach DK w Zakrzowie 12 281 80 33
DK w Słomirogu,
DK w Zakrzowcu Królewskim szlakiem – wycieczka do Krakowa DK w Słomirogu, DK 

w Zakrzowcu
12 281 93 63 
12 281 93 66

14-15 sierpnia Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

Cracovia Sacra 2013 – możliwość zwiedzania klasztoru za klau-
zurą, pełny program na str. 35

Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

15 sierpnia 16.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

Koncert Zielnik Polski – Sacrum w tradycji polskich pieśni ludo-
wych. Wykonawcy: Joanna Słowińska (śpiew, skrzypce mazan-
ki), Jan Słowiński (altówka, lira korbowa), Stanisław Słowiński 
(skrzypce, instrumenty klawiszowe, flety), Justyn Małodobry 
( kontrabas, gitara basowa), Adam Stępniewski (instrumenty 
perkusyjne), Jan Snakowski (I skrzypce), Stanisław Słowiński
(II skrzypce), Aleksander Frankiewicz (altówka), Dominik 
Frankiewicz (wiolonczela).

Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

17 sierpnia DK w Zakrzowie Wycieczka do Łańcuta DK w Zakrzowie 12 281 80 33
20 sierpnia DK w Zakrzowie Wycieczka do Krakowa na Wawel DK w Zakrzowie 12 281 80 33

20-23 sierpnia
10.00-14.00

DK w Zagórzu
Bezpieczne wakacje – zabawy i zajęcia dla dzieci

DK w Zagórzu 12 281 80 52
15.00 Dożynki w Zagórzu

28 sierpnia
DK w Ochmanowie, 
DK w Staniątkach, 
DK w Zagórzu

Wycieczka do Wrocławia  
DK w Ochmanowie, 
DK w Staniątkach, 
DK w Zagórzu

12 281 83 24
12 281 82 57 
12 281 80 52 

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na 1 lipca 2013
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Dom Kultury w Woli Batorskiej 
tel. 12 281 60 03 
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Zabawy dla najmłodszych od 3 - 6 r. ż. poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci wtorek - godz.14.30 - 16.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla młodzieży i dorosłych wtorek – godz.16.00 – 18.30

Warsztaty rękodzieła artystycznego – 
malowanie jedwabiu wtorek – 9 lipca - godz.17.00

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci od 
5 do 10 lat środa – godz.14.00 -16.00

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci czwartek - godz.18.15 - 19.15
Ekologicznie znaczy logicznie - zabawy dla 
dzieci od 5 do 10 lat piątek - godz.14.00 - 16.00 

Zajęcia świetlicowe - gry planszowe 
i edukacyjne, tenis stołowy 

codziennie w pozostałych godz. 
pracy placówki 

1 – 23 sierpnia 2013 nieczynne

Dom Kultury w Ochmanowie
tel. 12 281 83 24 
dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
Wakacje na kolorowo – pędzlem i farbą poniedziałek – godz.16.00 – 18.00 
Zabawy sprawnościowe przy muzyce poniedziałek – godz. 18.00 – 19.00
Popołudnie przy herbacie - spotkania 
seniorów wtorek – godz.16.30 – 18.30

Klub miłośników gier planszowych i eduka-
cyjnych wtorek– godz. 16.00-18.00

Klub Malucha - zajęcia plastyczne i zabawy 
dla dzieci 3 – 7 lat środa – godz. 16.00-17.30

Łamigłówki Mądrej Główki - zabawy 
szaradziarskie środa – godz.17.00 – 19.00

Wakacyjna przygoda z tańcem i piosenką czwartek – godz. 15.30- 17.00
Na sportowo i nie tylko..- tenis stołowy 
i inne zabawy sportowe czwartek - godz. 16.00-19.00

Warsztaty teatralne piątek- godz.16.30-18.00
15 – 26 lipca 2013 nieczynne

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Gry i zabawy sportowe, tenis poniedziałek - godz.14.00 -18.00
Zajęcia świetlicowe, zajęcia rękodzielnicze wtorek – godz.14.00 -18.00 
Zajęcia plastyczne, taneczne środa – 14.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz.13.00 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego – malo-
wanie na jedwabiu

czwartek - 11 lipca godz.
18.00 - 20.00 

Zajęcia świetlicowe, gry planszowe piątek – godz.14.00 – 16.00
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży piątek – godz.16.00 – 20.00

5 – 19 sierpnia nieczynne

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52 
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórza-
nie - lipiec poniedziałek- godz.19.30-22.00

 Nordic Waking wtorek – godz. 19.30 – 20.30
Warsztaty tańca ludowego dla ZPiT Mali 
Zagórzanie - lipiec wtorek -godz.16.00-18.00 

Warsztaty ZPiT Zagórzanie - zajęcia 
wokalne - lipiec środa – godz.18.30 – 19 30

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórza-
nie - lipiec środa – godz.19.30 - 22.00 w lipcu

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek – godz.16.15 – 18.00 
w lipcu

Nordic Waking czwartek – godz.19.00 – 20.00
Zajęcia świetlicowe codziennie - godz 15.00-17.00
Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

5 - 19 sierpnia 2013 nieczynne

Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Zajęcia świetlicowe (rebusy, krzyżówki, 
zagadki), zabawy na boisku sportowym  poniedziałek - godz. 14.00 – 19.00 

Wakacyjne spotkania zorganizowane 
z DK Zakrzowiec,(m.in. zabawy sportowe, 
dyskoteki, ognisko)

wtorek– godz. 15.00 – 20.00 

Gry i zabawy dla dzieci, zabawy przy DK środa – godz. 14.00 – 19.00
Zajęcia muzyczne, zabawy na boisku sport. czwartek – godz. 12.00 – 18.00
Zajęcia świetlicowe (kalambury, łamigłów-
ki, zgadywanki, quizy)  piątek – godz. 15.00 – 19.30 

Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy placówki

Tenis stołowy, piłkarzyki
poniedziałek – godz. 19.00 – 20.00
środa – godz. 19.00- 20.00
piątek – godz. 19.30 – 21.00

22 – 26 lipca 2013 nieczynne 
19 – 30 sierpnia 2013 nieczynne

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66 
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci poniedziałek - godz.16.00 – 17.30
Gry i zabawy świetlicowe, gry planszowe poniedziałek - godz.18.00 – 20.00
Wakacyjne spotkania zorganizowane 
z DK Słomiróg, (m.in. zabawy sportowe, 
dyskoteki, ognisko)

wtorek - godz. 16.00 – 20.00

Klub wesołego malucha - zajęcia dla najmłod. środa – godz.16.00 – 17.30
Dzień sportu - zajęcia sportowe, tenis, siat- 
kówka, wycieczka rowerowa/ pierwsza pomoc środa – godz.18.00 – 20.00

Wycieczki rowerowe w zależności od pogody czwartek – godz.16.00 – 18.00
Zajęcia wokalno muzyczne zespołu Casada czwartek – godz.18.00 – 20.00
Coś na ząb – małe gotowanie piątek – godz.16.00 – 18.00
Zajęcia świetlicowe - kalambury, łamigłów-
ki, zgadywanki, quizy, dyskoteka  piątek – godz.18.30 – 20.00

Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy placówki
Siłownia codziennie w godz. pracy placówki

29 lipca do 16 sierpnia 2013 nieczynne

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33 
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
Gry i zabawy świetlicowe poniedziałek – godz.12.30 – 15.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych poniedziałek – godz.15.00 – 16.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek – godz.16.30 – 18.00
Gry i zabawy świetlicowe wtorek – godz.12.30 – 15.00 
Warsztaty rękodzieła ludowego – kurs wy-
platania koszy z wikliny papierowej i innych 
ozdób - dla dorosłych 

wtorek – godz.16.00 – 17.30 
III wtorek m-ca lipca 
I i III wtorek m-ca sierpnia

Warsztaty rękodzieła ludowego – kurs kwia-
tów bibułowych dla dorosłych

wtorek – godz.16.00 – 17.30 
IV wtorek m-ca lipca
IV wtorek m-ca sierpnia

Spotkanie Klubu Babskie Pogaduchy wtorek 18.00- 20.00
Zabawy plastyczne dla maluchów 4 – 6 lat środa – godz.9.30 – 11.00
Zabawy kulinarne dla dzieci środa – godz.11.30 – 13.00
Gry i zabawy świetlicowe środa – godz.13.00 – 15.00
Mini kurs tkacki dla dzieci 10 – 13 lat środa – godz.11.30 – 12.30
Zabawy plastyczne dla maluchów 4 – 6 lat czwartek – godz.9.30 – 11.00
Gry i zabawy świetlicowe czwartek – godz.14.00 – 15.00
Kurs ozdób z wikliny papierowej dla dzieci 
10 – 13 lat 

czwartek – godz.11.30 – 13.30 
III i IV czwartek lipca
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Gry i zabawy świetlicowe czwartek – godz.14.00 – 15.00
Plastyka dla dzieci 6 -10 lat piątek – godz.13.00 – 14.00 
Gry i zabawy świetlicowe piątek – godz.15.00 – 16.30
Warsztaty biżuterii techniką sutasz dla 
dorosłych piątek – godz.17.00 – 18.30

1-12 lipca 2013 nieczynne
22 – 31 sierpnia 2013 nieczynne

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel. 12 281 32 64 
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.16.00 – 18.00
Spotkania Klubu Seniora 
(drugi i czwarty wtorek miesiąca) wtorek - godz.18.00 – 19.00

Nordic Walking wtorek - godz.18.00
Zabawy ruchowe dla dzieci, gry edukacyj-
ne, piesze wycieczki środa - godz.11.00 – 14.00

Zabawy plastyczne i manualne dla dzieci 
i młodzieży czwartek - godz.15.00 – 17.00

Rozgrywki w szachy i tenis stołowy, gry 
i zabawy na boisku sportowym piątek - godz.11.00 – 14.00

Nordic Walking piątek - godz.18.00
30 lipca do 16 sierpnia 2013 nieczynne

Filia Niepołomice Jazy
Turniej tenisa stołowego, zawody na siłowni poniedziałek - godz.11.00 - 15.00 
Gry stolikowe: szachy, warcaby, koszykówka, 
zajęcia na siłowni wtorek - godz.11.00 - 15.00

Zajęcia na basenie środa - godz.11.00 - 15.00
Konkursy rysunkowe, siatkówka, piłka 
ręczna, siłownia czwartek - godz.11.00 - 15.00 

Halowa piłka nożna, koszykówka, zajęcia 
na siłowni piątek - godz.11.00 - 15.00

12 sierpnia do 23 sierpnia 2013 nieczynne

Klub Kultury w Suchorabie 
tel. 12 284 05 57 
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Turystyczne poniedziałki - piesze wycieczki 
po okolicy, ogniska poniedziałek - godz.10.00 – 14.00

Kolorowe wtorki - zabawy plastyczne, 
manualne dla dzieci wtorek - godz. 10.00 – 14.00

Rozczytane środy - czytanie baśni, wierszy, 
opowiadań środa - godz. 10.00 – 14.00

Zabawne czwartki - gry i zabawy, klub 
miłośników gier planszowych czwartek - godz. 10.00 – 14.00

Happy End – filmowe piątki - projekcje 
filmów optymistycznych piątek - godz. 10.00 – 14.00

Warsztaty rękodzieła – malowanie na jedwabiu  18 lipca godz.18.00
22 lipca – 23 sierpnia 2013 nieczynne

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 - 18.00 
Próba zespołu „Chobot Blues Band” poniedziałek - godz.18.00 – 20.00 
Studio Piosenki wtorek - godz.16.00 - 18.00
Próba zespołu „Wskaźnik Zużycia” lub 
Studio Nagrań „Chobot Sound” wtorek - godz.18.30 - 21.00 

Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarska czwartek - godz.16.00 - 18.30
Próba zespołu „Wskaźnik Zużycia” czwartek – godz.18.30 – 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Nordic Walking - zajęcia w Puszczy Niepoło- 
mickiej, prowadzi certyfikowany instr. fitness

czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie, tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora III niedziela miesiąca 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
Szczegóły na plakacie na str 9

hotel Niepołomice 
Hotel Niepołomice*** i Kręgielnia „Kotłownia” zapraszają serdecznie 
wszystkich chętnych do gry w kręgle. Godzina gry 5zł/os/tor. Promo-
cja obejmuje grę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16-22. 
W pozostałe dni według cennika. Rezerwacji można dokonać osobi-
ście lub telefonicznie: 12 28 10 144 lub 694 750 690

Małopolskie Centrum Dźwięku i słowa
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa zaprasza na kolejne, trzecie już 
Letnie Warsztaty Artystyczne. Zajęcia podzielono tematycznie, w każ-
dym tygodniu obędą się inne warsztaty. Każdy znajdzie coś dla siebie.
MCDiS powołuje też do życia „Klub Ciekawskiego Małolata”. Będzie 
to półkolonia z bogatą ofertą zajęć. Podzielona na tygodniowe edycje, 
będzie funkcjonować przez całe wakacje (1 lipca do 30 sierpnia). 
Więcej szczegółów dotyczących zajęć w MCDiS znaleźć można na 2 
stronie okładki. 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
Szczegóły na str 34

Piłka nożna 
Uczniowski Klub Sportowy Kazimierz - Niepołomicka Szkoła Futbolu 
zaprasza młodych adeptów piłki nożnej do treningów indywidualnych 
jakie odbywać się będą w okresie wakacyjnym na obiektach przy Szkole 
Podstawowej w Niepołomicach. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich 
grupach (maksymalnie 6 osób) i będą miały na celu poprawę indywidual-
nych umiejętności technicznych i koordynacyjnych zawodników.
Treningi odbywać się będą od 8 lipca do 9 sierpnia, cztery razy w ty-
godniu. Cena jednej jednostki treningowej to 5 złotych.
Inne informacje oraz kwestie zapisów można uzyskać pod numerem 
telefonu 666-513-358 (trener Łukasz Górka).

stowarzyszenie Propagujące idee Kazimierzowskie
Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie zaprasza wszyst-
kie, dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje do udziału w półkolonii 
wakacyjnej od 8 do 19 lipca „W cztery strony świata”.
Jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz, a chcesz wesoło i twórczo spędzić czas, ta 
oferta jest dla Ciebie !
- dwa tygodnie super zabawy
- dwie wycieczki poza Niepołomice 
- zajęcia codziennie od 9 do 14
- koszt 50 zł za tydzień.
Poznamy zwierzęta Australii, spróbujemy napisać coś po chińsku, od-
wiedzimy Dziki Zachód i sprawdzimy czy w igloo jest ciepło!
Zapisy w sekretariacie uczniowskim do 24 czerwca.

szkoła Tenisa soldi
Szkoła Tenisa SOLDI zaprasza na wakacyjne treningi tenisa ziemnego 
dla dzieci do 12. roku życia.
Miejsce: Korty Tenisowe MKS Puszcza Niepołomice, ul. Kusocińskie-
go 2, Niepołomice
Termin: codziennie od 11.00 do 12.00 od 29 lipca do 2 sierpnia oraz 
od 19 sierpnia do 23 sierpnia
Koszt: 5 zł za jeden trening (możliwość uczestnictwa w dowolnej licz-
bie treningów)
Zgłoszenia: telefonicznie pod numerem 504 005 704.

Szkoła zapewnia sprzęt tenisowy. Należy mieć swój strój sportowy, 
dobry humor i chęci do sportowej rywalizacji!
Uczestnicy zajęć pod okiem trenerów będą poznawać technikę ude-
rzeń tenisowych, grać w minitenisa z rówieśnikami, rywalizować 
w minimeczach oraz aktywnie spędzać wolny czas.
Więcej szczegółów na stronie www.tenisniepolomice.pl.

Uwaga: Powyższa lista będzie uzupełniania w miarę otrzymywania 
kolejnych informacji. Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: pro-
mocja@niepolomice.com.




