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Szanowni Państwo!

Nie wystarczy zapisać, co chcielibyśmy osiągnąć, postawić na półkę 
i czekać. Samo się nie zrobi, pisaliśmy w numerze wakacyjnym. A rzecz 
dotyczyła Strategii Rozwoju Miasta Niepołomice. Cel był i jest jeden: 
„Niepołomice to miejsce gdzie pokonuje się bariery rozwojowe (…). 
Nieograniczony rozwój gminy jest odczuwany przez całą społeczność 
lokalną i służy zapewnieniu warunków do samorealizacji jej mie- 
szkańców”.

Strategia Niepołomic została doceniona przez Panteon Administracji 
Polskiej oraz wyróżniona w konkursie pod patronatem Ministra Gospo-
darki. Kapituła zwracała uwagę m.in. na wdrażanie programów i pro-
jektów ułatwiających codzienne życie lokalnych społeczności. Dobrze,  
że nas docenili i dobrze jest mieszkać w takim mieście, jak nasze.

Zapraszam do lektury

Artur Negri
redaktor naczelny

GAZETA NIEPOŁOMICKA 
www.niepolomice.eu 

Pismo należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. 
Nakład: 4000 egz. 

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice 

Adres redakcji: 32-005 Niepołomice, 
ul. Zamkowa 5, tel. 12 378 35 01, faks 12 281 19 91 
e-mail: joanna.kocot@niepolomice.com 

Redaktor naczelny: Artur Negri 

Sekretarz redakcji: Joanna Kocot
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, ponadto 
zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i kore-

spondencji oraz opatrywania ich własnym tytułem. 

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. 

Skład i druk: Drukarnia LEYKO Sp. z o.o. w Krakowie
ul. Romanowicza 11, tel. 12 656 44 87
e-mail: drukarnia@leyko.pl, www.leyko.pl

Kolportaż:
UMiG w Niepołomicach, tel. 12 378 35 01 



Listopad 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

2    

MAgisTrAT

Zakończyliśmy budowę dróg w strefie
Joanna Musiał

29 września 2013 zakończył się – trwa-
jący trzy lata – projekt „Infrastruktura 
dla rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej”. 

W ramach przedsięwzięcia powsta-
ło nowe rondo, ul. Wimmera, 
Południowa Obwodnica NSI. 

Wyremontowano także ulice: Diesla, Wodną 
i Podłęską.

Inwestycję współfinansowała Unia Eu-
ropejska w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Całkowity koszt projektu, łącz-
nie z wykupem gruntów pod drogi wyniósł  
23 685 288,32 zł. Dofinansowane przedsię-
wzięcia to 17 640 546,26 zł, co stanowiło 80% 
kosztów kwalifikowanych.

Umowę pomiędzy Województwem Ma-
łopolskim a Gminą Niepołomice, w sprawie 
sfinansowania projektu budowy nowej infra-
struktury drogowej przy Strefie Inwestycyj-
nej, podpisano 29 grudnia 2010 roku. 

Projekt zakładał budowę i przebudowę 
Południowej Obwodnicy Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej, biegnącej od ulicy Wim-
mera do ulicy Podłęskiej, przebudowę ulicy 
Podłęskiej, drugi etap budowy ulicy Diesla, 
przedłużenie ulicy Wodnej do ulicy Wimmera 
oraz dokończenie budowy ulicy Wimmera, aż 

do wiaduktu przy firmie Coca-Cola. 
4 października 2011 otwarto rondo 

i dokończoną ul. Wimmera, tzw. „Drogę 
po Torze”. Pozwoliło to wyprowadzić ruch 
ciężarowy z centrum miasta i jednocześnie 
otworzyło dojazd do kolejnych 120 ha te-
renów pod inwestycje. Rondo łączy drogę 
wojewódzką nr 964 z ulicą Wimmera (obok 
zakładu Coca-Cola i DHL). Inwestycja po-
zwoliła samochodom ciężarowym ominąć 
centrum miasta i stworzyć dojazd do obsza-
rów przemysłowych, a jednocześnie nie wy-
klucza Niepołomic z ruchu osobowego.

Wiosną 2012 zakończono remont ul. 
Diesla. Dokończono brakujący odcinek i po-
łączono ul. Diesla z Południową Obwodnicą 
Strefy, dzięki czemu zyskaliśmy połączenie 
z drogą powiatową ul. Grabską. 

W tym samym roku, we wrześniu odda-
no do użytku południową obwodnicę Strefy 
Inwestycyjnej w Niepołomicach i Podłężu. 
Początek obwodnicy nawiązuje do skrzyżo-
wania z ulicą Wimmera. W zakres budowy 
wchodziła również budowa skrzyżowania z ul. 
Diesla i ul. Trawniki oraz budowa skrzyżowa-
nia z ulicą Podłęską. Na skrzyżowaniu z ulicą 
Wimmera, by ułatwić pieszym poruszanie się, 
wykonano chodnik.

W 2013 roku gruntownej przebudowie 
uległy ulice Wodna i Podłęska. Ul. Wodna zo-
stała wyremontowana i przedłużona. Otoczyła 
obecne wysypisko odpadów i ułatwiła dojazd 
z ulicy Wimmera do firm FoodCare, Nidec, 
Woodward i Polbruk. Prace na ul. Podłęskiej 
odbywały się od skrzyżowania ul. Podłęskiej 
z Południową Obwodnicą Niepołomic do 
ostatnich zakładów zlokalizowanych w strefie 
przy ul. Podłęskiej. Obejmowały wzmocnienie 
podbudowy i poszerzenie drogi. 

Główny cel projektu zakładał rozwój 
społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy 
Niepołomice, poprawę życia mieszkańców 
i stworzenie korzystnych warunków dla po-
tencjalnych inwestorów.

Lepszy dojazd do istniejących przedsię-
biorstw, a także dostęp do nowych terenów 
pod biznes zwiększył atrakcyjność inwestycyj-
ną Miasta i Gminy Niepołomice. Przyciągnęło 
to kilkanaście kolejnych przedsiębiorstw. 

Napływ nowych inwestycji to nowe miej-
sca pracy. Na terenie Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej przybyły takie firmy, jak: Cel-
kar, Dematec Polska, Elettrostandard Polska, 
Vinotti, Polkar, GMProces, Sopem, Trefl, 
Alpha Technology, Brembo, Polskie Zakłady 
Zbożowe   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Napływ nowych inwestycji to nowe miejsca pracy. Na terenie Niepołomickiej Strefy Inwe-
stycyjnej przybyły takie firmy, jak: Celkar, Dematec Polska, Elettrostandard Polska, Vinotti, 
Polkar, GMProces, Sopem, Trefl, Alpha Technology, Brembo, Polskie Zakłady Zbożowe.
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Niepołomicka strategia wyróżniona
Marta Makowska

Tworzenie Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Niepołomice zostało docenione 
przez Panteon Administracji Polskiej 
i wyróżnione w konkursie pod patro-
natem Ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego.

Konkurs skierowany był do podmio-
tów wchodzących w skład admini-
stracji centralnej i samorządowej, 

a także jednostek im podległych. Laureaci 
byli wyłaniani w kilku kategoriach. W tym 
roku, po raz pierwszy, wśród laureatów zna-
lazła się gmina Niepołomice.

Przedmiotem konkursu są zastosowane 
w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie 
jakości pracy instytucji. To nowatorskie i wy-
soce efektywne rozwiązania organizacyjne, 
a także techniczne i technologiczne. W kon-
kursie oceniane są długoterminowe działania 
skierowane na poprawę jakości usług, czy 
działania wspomagające samodoskonalenie 
instytucji oraz jej pracowników. Kapituła 
zwracała uwagę na wdrażanie programów 
i projektów ułatwiających codzienne życie 
lokalnych społeczności. 

W Kapitule Konkursu zasiedli w tym 
roku: Wojciech Henrykowski, prezes Polskie-
go Centrum Badań i Certyfikacji; Jerzy Ko-
walczyk, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej 
ds. systemów zarządzania; Elżbieta Skrzypek, 
profesor Katedry Zarządzania Jakością i Wie-

dzą Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; 
Tomasz Strzelecki, redaktor naczelny „Pro-
blemy Jakości”; Stanisław Tkaczyk, dyrektor 
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

Nasz urząd przedstawił do konkursu 
projekt powstania Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Niepołomice, i to właśnie on otrzy-
mał wyróżnienie. Nagrodę wręczono podczas 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Jednostki nagrodzone w konkursie w 2013 r.
•	 Lubuski	 Urząd	 Wojewódzki	 za	 projekt	

„Bezpieczne Lubuskie”
•	 Urząd	Miasta	i	Gminy	Niepołomice	za	„Po-

wstanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Niepołomice”

•	 Gmina	 Miejska	 Dzierżoniów	 za	 ISO	
w szkołach Dzierżoniowa

•	 Izba	Skarbowa	w	Zielonej	Górze		

Po raz pierwszy, wśród laureatów znalazła się gmina Niepołomice. Nagrodę odbiera autorka artykułu

Czyszczenie rowów

Joanna Musiał

We wrześniu i październiku 
Niepołomicka Gminna Spółka 
Wodna wyczyściła kolejne rowy 
melioracyjne i przydrożne 
w naszej gminie. 

Prace przy zabezpieczeniu rowów pro-
wadzone były zarówno w Niepołomi-
cach, jak i w kilku sołectwach. 

 Konserwacji poddano rowy:

– w Niepołomicach; na Jazach i w Niepoło-
mickiej Strefie Inwestycyjnej

– w Woli Batorskiej; obok szkoły, a także 
rowy przydrożne w Przyborowie

– w Podłężu; główny rów odwadniający 
miejscowość, od drogi wojewódzkiej do 
szkoły w Podłężu

– w centrum Zabierzowa Bocheńskiego; 
wzdłuż przedszkola aż do cieku Chobot-

Niepołomicka Gminna Spółka Wodna w dalszym ciągu, przy sprzyjających warun-
kach pogodowych, będzie prowadzić prace porządkowe i melioracyjne w sołectwach:  
Podłęże, Ochmanów, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński oraz w Niepołomicach
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Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia 31 stycznia 2014 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat. 

Zgłoszenie będzie podstawą wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie 
medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Przy zgłaszaniu par, które zawarły małżeństwo poza terenem naszej gminy, prosimy 
o dostarczanie odpisu skróconego aktu małżeństwa. 

Zgłoszenia dokonane po 31 stycznia 2014 roku, będą rozpatrywane w 2015 roku.
    
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Urodzenia – 19
Małżeństwa – 23
Migracje – 40
Zgony – 12
Wymeldowania z pobytu stałego – 21

Zameldowania na pobyt stały:
ogółem – 24.852, w tym:
miasto – 10.387  
gmina – 14.465

Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – wrzesień 2013

-Olszyny (konserwowanego obecnie przez 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie). Poprawiono też 
część rowów przydrożnych, wraz z prze-
czyszczeniem mostków pod drogą. 

W bieżącym roku Niepołomicka Gminna 
Spółka Wodna w dalszym ciągu, przy sprzy-
jających warunkach pogodowych, będzie 
prowadzić prace porządkowe i melioracyjne 
w sołectwach: Podłęże, Ochmanów, Wola 
Batorska, Zabierzów Bocheński oraz w Nie-
połomicach   

spotkanie z okazji jubileuszu 30-lecia założe-
nia Koła nr 2, na które licznie stawili się jego 
członkowie, jak również zaproszeni goście.

Znaleźli się wśród nich m.in. wicemar-
szałek Małopolski Wojciech Kozak, bur-
mistrz Roman Ptak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ciastoń, przewodnicząca 
zarządu Okręgowego PZERiI w Krakowie 
Wanda Szelągowska, przewodniczący zarzą-
du Rejonowego w Niepołomicach Mikołaj 
Jary, księża z parafii w Zabierzowie Bocheń-
skim, Kazimierz Włoch oraz Piotr Zioło, 
a także delegacje zarządów zaprzyjaźnionych 
Kół z Woli Zabierzowskiej i Chobotu.

Podczas spotkania najbardziej zasłużeni 
i aktywni członkowie koła zostali uhonoro-
wani wyróżnieniami związkowymi. Wyróż-
nienia i odznaki wręczali przewodniczący 
zarządu okręgowego i rejonowego PZERiI.

Podczas uroczystości wiele ciepłych słów 
pod adresem członków koła wypowiedzie-

li zaproszeni goście, były życzenia dalszej 
owocnej pracy oraz prezenty. 

Listy gratulacyjne wręczyli burmistrz 
Niepołomic, dyrektor Centrum Kultury 
w Niepołomicach Małgorzata Gajda oraz 
Maria Baran, kierownik Zespołu Śpiewacze-
go „Wrzos”. Członkowie Zespołu Śpiewacze-
go „Zabierzanie” uświetnili imprezę, śpiewa-
jąc kilka piosenek ze swojego repertuaru.

Po części oficjalnej nastąpiła uczta, to-
czyły się rozmowy i wspomnienia, jak to 
dawniej było. Całość spotkania uprzyjem-
niał niezawodny akordeonista Janek Gębała, 
a przy jego muzyce seniorki i seniorzy ocho-
czo tańczyli, oraz śpiewali piosenki ludowe, 
regionalne i biesiadne.

Życząc sobie kolejnych jubileuszy, uczest-
nicy spotkania rozchodzili się w wesołej at-
mosferze. 

Nagrodzeni

Złota odznaka honorowa, uchwała Zarządu 
Głównego PZERiI w Warszawie

1. Kazimiera Pilch
2. Maria Kieres
3. Krystyna Hardyn
4. Henryk Osika

Dyplomy Zarządu Rejonowego 
1. Apolonia Hajdyś
2. Zofia Siwek
3. Danuta Łysek
4. Janina Zięba
5. Jan Gębała
6. Maria Wójcik
7. Józefa Gorycka – najstarsza wiekiem (93 

lata) oraz stażem w Związku, do którego 
należy od 1984 r

Dyplomy Zarządu Okręgowego 
1. Halina Gorycka
2. Marian Hardyn
3. Genowefa Fiema
4. Krystyna Osika
5. Jan Lasek
6. Emilia Krzysica  

FAKTY
dokończenie ze str. 9
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Jubilaci

25-lecie 
1. Beata i Artur Mazurowie
2. Dorota i Jarosław Hardynowie 
3. Alicja i Bogdan Krzemieniowie 
4. Agata i Jan Zawadzcy 
5. Teresa i Aleksander Wnękowie 
6. Ewa i Adam Porębscy
7. Małgorzata i Kazimierz Warianowie 

50-lecie 
1. Wanda i Władysław Matusikowie 
2. Maria i Ryszard Antończykowie 
3. Władysława i Anatol Świdrowie 
4. Zenobia i Aleksander Wnękowie
5. Janina i Alfred Widłowie 
6. Maria i Stanisław Wąsowie
7. Melania i Józef Trzeplowie

Złote i srebrne gody

Joanna Musiał

15 października, w Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej, spotkały się pary 
małżeńskie, by świętować jubileusz  
25- i 50-lecia pożycia małżeńskiego.  

W uroczystości uczestniczyli jubi-
laci, przedstawiciele władz mia-
sta, władze samorządowe, ksiądz 

proboszcz Kazimierz Włoch oraz mieszkań-
cy. Zgromadzonych przywitał Aleksander 

Ostrowski, kierownik Domu Kultury w Woli 
Zabierzowskiej i Marta Grochot, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Ciastoń i ksiądz Kazimierz Włoch pogratu-
lowali jubilatom wielu wspólnych lat życia 
i życzyli dalszej pomyślności.  Potem dzieci ze 
szkoły podstawowej zaprezentowały program 
artystyczny i zaśpiewały kilka piosenek dla ju-
bilatów. Następnie na scenie pojawiły się panie 
z zespołu „Wolańska Muza”.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się 
poczęstunek i już w nieco luźniejszej atmosfe-
rze, jubilaci mogli spędzić czas na wspólnych 
rozmowach z najbliższymi. Nie zabrakło też 
tańców, do których przygrywała Kapela Lu-
dowa „Wolanie”. Jubilaci bawili się do późnych 
godzin wieczornych    

KróTKO

Pisanie ikon
Krystyna Krupa Samek
instruktor w Domu Kultury w Staniątkach

Od 6 do 21 września, w Domu Kultu-
ry w Staniątkach, trwały warsztaty pi-
sania ikon I stopnia, które pozwoliły 
10 uczestniczkom poznać podstawowe 
tajniki tej trudnej sztuki. Zajęcia prowa-
dzili Katarzyna i Jarosław Kula, z Pra-
cowni Rękodzieła Artystycznego i Po-
złotnictwa w Częstochowie.
Zanim na desce pojawiła się ostateczna 
wersja oblicza Jezusa, trzeba było po-
świecić 33 godziny pracy, poznać teo-
rię i technikę wykonania podobrazia 
ikonowego, techniki malarskie z zasto-
sowaniem tempery jajowej i przygoto-
waniem farby, podstawy pozłotnictwa 
płatkami szlakmetalu i złocenie ikony, 
wykonać zarys twarzy i pokryć oblicze 
kolejnymi warstwami. Aby powstałe 
malowidło można było nazwać ikoną, 
należało dopełnić ostatniego wymogu, 
czyli poświęcić, czego dokonano w ko-
ściele parafialnym.
Na marzec 2014 przewidziane zostały 
drugie warsztaty pisania ikon I stopnia, 
tym razem w Domu Kultury w Woli Ba-
torskiej. 
Warsztaty pisania ikon realizowane 
były jako jedna z form szerszego pro-
jektu „Spotkania ze sztuką – warszta-
ty artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych”, w ramach działania 413 - 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętych PROW na lata 2007 – 2013, na 
które  Centrum Kultury w Niepołomi-
cach otrzymało dofinansowanie.

Linoryt i monotypia
Renata Siwek 
instruktor Domu Kultury  
w Woli Batorskiej

24 września, w Domu Kultury w Woli 
Batorskiej, odbyły się kolejne warszta-
ty rękodzieła artystycznego. Tym ra-
zem uczestnicy tworzyli własne grafiki 
w technice: monotypii lub linorytu.
Monotypia – druk płaski, polega na wy-
konywaniu barwnej kompozycji wolno 
schnącymi farbami olejnymi lub dru-
karskimi na płycie metalowej lub szkla-
nej i odciskaniu na zwilżonym papierze. 
Monotypia pozwala na uzyskanie tylko 
jednej odbitki.
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Linoryt to następca drzeworytu – jednej 
z pierwszych technik graficznych stoso-
wanych przez człowieka. Do wykonania 
linorytu potrzebne są kawałki linoleum 
i ostre dłutka. Na linoleum nanosi się 
rysunek, a następnie wycina  zbędne 
elementy. 
Warsztaty pisania ikon realizowane 
były jako jedna z form szerszego pro-
jektu „Spotkania ze sztuką – warszta-
ty artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych”, w ramach działania 413 
- Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju objętych PROW na lata 2007 
– 2013, na które  Centrum Kultury 
w Niepołomicach otrzymało dofi-
nansowanie.

Agropromocja 
w Nawojowej
Henryk Osika
przewodniczący Koła Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Zabierzowie Bo-
cheńskim,  kierownik Zespołu „Zabie-
rzanie”

7 i 8 września, w Nawojowej, odbyła się 
XXIII Międzynarodowa Wystawa Rol-
nicza Agropromocja 2013. Prezentowa-
liśmy tam wyroby rękodzieła artystycz-
nego naszych seniorek: m.in. serwety 
i kołnierzyki, kwiaty z bibuły. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszył się 
dziewczęcy strój krakowski.
Częstowaliśmy także wiejską kiełba-
są, chlebem z pieca opalanego drew-
nem, smalcem ze skwarkami i ziołami, 
pieczonym schabem, a także ciastami 
i podpłomykami według receptury na-
szych babć. Nie brakowało słodyczy 
i różnych warzyw i owoców. 
Zespół „Zabierzanie” od czasu do czasu 
śpiewał piosenki dawne, ludowe bie-
siadne, regionalne i cygańskie.
W wydarzeniu mogliśmy uczestniczyć 
dzięki Lokalnej Grupie Działania –  
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej 
Puszczy oraz Urzędowi Miasta i Gminy 
w Niepołomicach. Dziękujemy.

Święto ziemniaka 
Aleksander Ostrowski
instruktor Domu Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

W pobliskiej Dąbrowie, corocznie 
świętowane jest najbardziej popularne 

Strażacy w Sejmie

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

Dwie jednostki z powiatu wielickiego: 
OSP Niepołomice oraz OSP Wieliczka 
zostały wyróżnione w Warszawie za naj-
większą liczbę wyjazdów w latach 2011-
2013 w województwie małopolskim.

21 października, w Warszawie, w gma-
chu Sejmu, odbyła się konferencja 
„Rola Ochotniczych Straży Pożar-

nych w działaniach ratowniczych i ochronie 
ludności”, zorganizowana przez Poselski Ze-
spół Strażaków. W konferencji wzięła udział 
marszałek Ewa Kopacz, która objęła ją też swo-
im honorowym patronatem.

„W tej kadencji, w parlamencie działa po-
nad sto zespołów parlamentarnych. Poselski 
Zespół Strażaków działa bardzo prężnie, po-
kazuje i edukuje młodych ludzi i dorosłych 
jak można żyć bezpieczniej” – powiedziała 
marszałek Sejmu zwracając się do uczestni-
ków konferencji. Podkreśliła wagę współpracy 
służb ratunkowych: „Jestem lekarzem i wiem, 
ile razy o tym, czy udało się uratować człowieka 
z wypadku samochodowego, decydowało jak 
szybko i sprawnie zadziałała straż pożarna” – 
zaznaczyła. „Dzisiejsze seminarium będziemy 
traktować jako moment podziękowań, ale też 
chwilę, w której bardzo uważnie wsłuchamy się 
w wasze rady i uwagi” – powiedziała marszałek 
do zgromadzonych strażaków.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. 
na temat potencjału ratowniczego i miejsca 
OSP w systemie ochrony ludności. Poruszona 
została też kwestia wykorzystania prognozy 
pogody na rzecz działań ratowniczych. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. przewodniczą-
ca Poselskiego Zespołu Strażaków posłanka 
Krystyna Skowrońska, komendant główny 
Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśnia-
kiewicz oraz dyrektor Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Mieczysław S. Ostojski. 
W programie był też panel dyskusyjny.

W konferencji uczestniczyli również m.in. 
minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sien-
kiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych 
Stanisław Rakoczy, prezes zarządu głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Waldemar Pawlak oraz posłowie, komendan-
ci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej 
i strażacy OSP, którzy w latach 2011-2013 brali 
udział w największej liczbie akcji ratowniczo-
-gaśniczych. 

W konferencji udział wzięli przedstawicie-
le jednostek OSP z całej Polski, województwo 
Małopolskie reprezentowały delegacje dwóch 
jednostek OSP z powiatu Wielickiego, komen-
dant wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Józef 
Galica oraz Komendant Powiatowy w Wieliczce 
mł. bryg. Aleksander Starowicz. Delegację OSP 
Niepołomice reprezentowali: Stanisław Dąbroś, 
Paweł Dąbroś oraz Grzegorz Dziadkowiec. 

Podziękowania oraz symboliczny grawer 
dla jednostki zrzeszonej w Krajowym Systemie 
Ratowniczo – Gaśniczym OSP Niepołomice 
odebrał prezes OSP Stanisław Dąbroś. Jednost-
ka w minionych latach brała udział w ponad 
654 wyjazdach. Łukasz Pawlaszczyk odebrał po-
dziękowanie dla jednostki OSP Wieliczka spoza 
KSRG, która brała udział w 305 interwencjach.
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Nowy samochód
Joanna Musiał

5 października, strażacy z OSP 
w Zabierzowie Bocheńskim otrzymali 
nowy samochód. Pojazd został 
ufundowany przez Urząd Miasta i Gmi-
ny w Niepołomicach. 

W uroczystości przekazania pojaz-
du uczestniczyli strażacy, przed-
stawiciele jednostek OSP i władze 

gminne. Zgromadzonych przywitał Roman 
Klima, prezes OSP Zabierzów Bocheński. 

Wśród uczestników byli m.in.: Roman Ptak 
– burmistrz Niepołomic, Marek Ciastoń – prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach, 
Władysław Kucharski – wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego OSP w Krakowie, Łukasz Smół-
ka – zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego 
ZOW ZOSP RP, Józef Dziadoń – prezes Zarzą-
du Gminnego OSP, Leszek Łach – Komendant 
Gminny OSP, Mateusz Pieczko – Komendant 

Powiatowy PSP w Wieliczce, Jakub Paluch – 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu Wielickiego, Tomasz Joniec – Komen-
dant Komisariatu Policji w Niepołomicach.

Uroczystego przekazania samochodu do-
konali: burmistrz Roman Ptak oraz przewod-
niczący Marek Ciastoń. Kluczyki oraz dowód 
rejestracyjny pojazdu odebrali naczelnik OSP 
Zabierzów Bocheński Edward Wnęk oraz druh 
Eryk Klima. Następnie ks. proboszcz Kazi-
mierz Włoch poświęcił samochód pożarniczy. 

W imieniu wszystkich strażaków prezes 
OSP Zabierzów Bocheński Roman Klima po-
dziękował fundatorom za otrzymany samo-
chód. Burmistrz wyraził nadzieję, że nowy 
pojazd będzie jak najlepiej służył mieszkań-
com, byle nie za często.

W czasie uroczystości wyróżniającym się 
druhom wręczono odznaki „Wzorowy Stra-
żak” oraz „Za Wysługę Lat”. Wyróżnienia 
otrzymali też druhowie z młodzieżowej dru-
żyny pożarniczej   

warzywo na polskim stole – ziemniak. 
W tym roku: 31 sierpnia i 1 września. 
Wśród zaproszonych było Koło Gospo-
dyń z Woli Zabierzowskiej. Panie przy-
gotowały zarówno proste, jak i wyszu-
kane potrawy z ziemniaka. Były wśród 
nich pieczone ziemniaki z nadzieniem 
mięsnym, zupa ziemniaczana – bieda 
(fiutka, jedyna na konkursie), rolada 
ziemniaczana, racuchy ziemniacza-
ne z sosem czosnkowym, cepeliny ze 
skwarkami, ziemniaki pieczone w otrę-
bach. Nie zabrakło również ziemniacza-
nych sałatek, wspaniałych domowych 
ciast oraz dla lepszego trawienia zdro-
wotnych nalewek, które podkreślały 
i wyróżniały suto zastawiony stół z Woli 
Zabierzowskiej.  

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

Małopolskie Święto Warzyw to okazja 
do podziękowania rolnikom za pracę 
i trud włożone w uprawę warzyw. VI 
Małopolskie Święto Warzyw odbyło 
się 1 września, tradycyjnie, na lotnisku 
Krakowskiego Aeroklubu w Pobiedniku 
Wielkim.
Na zaproszenie Centrum Kultury 
w Wawrzeńczycach w święcie warzyw 
w Pobiedniku, uczestniczyła Kapela Lu-
dowa Wolanie. Wystąpiliśmy dwukrot-
nie, dając łącznie godzinny koncert.
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Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

TEChNiK UrZĄDZEń i sysTEMów ENErgETyKi ODNAwiAlNEJ

Technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej to nowy kierunek. Absolwenci tego kursu mogą zaleźć zatrudnienie zarówno na 
stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i na stanowiskach nadzoru 
technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Osoby, które biorą udział w tym kursie 
będą przygotowywane do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. 

Cele kształcenia w zawodzie:
•	 Organizowania	montażu	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej;
•	 Wykonywania	montażu	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej;
•	 Konserwowania	oraz	naprawiania	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej;
•	 Kontrolowania	pracy	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej;
•	 Sporządzania	kosztorysów	oraz	ofert	i	umów	dotyczących	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, zaprasza wszystkie 
chętne osoby do skorzystania z naszej oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, w której znajdą Państwo:
•	 Technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych;
•	 Technik	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej;
•	 Technik	handlowiec.

Rekrutacja trwa do 13 grudnia. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych udzielane są w siedzibie 
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ul. 3 Maja 2 w Niepołomicach lub pod numerem telefonu: 12 281 00 21, 
zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.odidz-niepolomice.pl

Gospodarka odpadami
Joanna Musiał

We wrześniu i w październiku samo-
rządowcy oraz nauczyciele ze szkół 
podstawowych Gminy Niepołomice 
wzięli udział w szkoleniach dotyczą-
cych gospodarki odpadami. 

Warsztaty w Hotelu Niepoło-
mice poprowadziły Marta Ta-
rabuła-Fiertak oraz Monika 

Ochwat-Marcinkiewicz ze Stowarzyszenia 
Ekopsychologia. Szkolenia zorganizowano 
z inicjatywy Referatu Energii Odnawialnej 
i Gospodarki Odpadami UMiG w Niepoło-
micach.

 Podczas spotkania z radnymi i sołtysa-
mi poruszano kwestie dotyczących kampanii 
konsultacyjno-edukacyjnej oraz wdrażania 
nowych zasad gospodarki odpadami. Samo-
rządowcy zapoznali się z prezentacją na te-
mat funkcjonowania gospodarki odpadami 
w Polsce i na świecie. Następnie dyskuto-
wali o tym, jak nowy system działa w naszej 
gminie, co można zmienić. Wymienili się 
doświadczeniami i wspólnymi wnioskami. 
Ostatnia część szkolenia dotyczyła kampanii 
informacyjnej i konsultacji społecznych. 

Nauczyciele uczyli się tego, jak efektywnie 
edukować najmłodszych w zakresie gospo-
darki odpadami, w szczególności segregacji 
śmieci i dbałości o środowisko. W grupach 
dyskutowali o tym, jak nowy system działa 
w naszej gminie, jakie zmiany można wpro-
wadzić. Wspólnie szukali rozwiązań i formu-

łowali wnioski. Wzięli też udział w ćwiczeniu 
pokazującym jak prawidłowo segregować 
odpady. 

Szkolenia przeprowadzano w ramach 
projektu Akademia Odpadowa. Sfinansował 
je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie   
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Henryk Osika
przewodniczący Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Zabierzowie Bocheńskim
kierownik Zespołu „Zabierzanie”

Emeryci i Renciści z Zabierzowa 
Bocheńskiego mieli dosyć bezczynności. 
30 lat temu, w roku 1983, 
zorganizowali się przystępując do 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. 

Do powstałego Koła chętnie przycho-
dzili seniorzy, by wspólnie spędzać 
czas. Działalność Koła w pierwszym 

okresie polegała na comiesięcznych spotka-
niach członków. 

Organizowane były warsztaty kulinarne, 
zdominowane przez „seniorki gospodynie”. 
Z czasem zaczęto organizować warsztaty rę-
kodzieła artystycznego. Powstał również ze-
spół śpiewaczy liczący już 13 lat, który w roku 
2009 przyjął nazwę „Zabierzanie”.

Uczestnicy Koła nr 2, bo taki numer 
mamy w rejestrze, aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym, aktywizując starsze po-
kolenie seniorek i seniorów. Uczestniczymy 
w życiu kulturalnym Niepołomic i nie tylko. 
Bierzemy udział w wystawach, kiermaszach 
i przeglądach rękodzieła artystycznego w wo-
jewództwie małopolskim.

26 października, odbyło się, w gościn-
nych progach Domu Kultury w Zabierzowie, 

dokończenie na str. 4

FAKTy

Nowe USG
Joanna Musiał

Od 1 października, w Niepołomickim 
Centrum Medycznym, można zrobić 
badanie USG przy pomocy nowego 
urządzenia. 

Wielozadaniowy cyfrowy ultrasonograf, 
to najwyższej klasy sprzęt, zaprojektowany 
do różnego typu badań.

Dzięki nowemu urządzeniu można 
w Niepołomicach wykonać badanie USG: 
ginekologiczne, położnicze, położnicze plus 
przepływy, szyi, tarczycy, węzłów chłonnych, 
piersi, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzew-
nej (dorośli, dzieci), układu moczowego, sta-
wu biodrowego u  niemowląt, tkanek mięk-
kich, prostaty, jąder, kolan. 

W przyszłości będą wykonywane także 
badania USG dopplerowskie i stawów   

Nowy lekarz
Dr Magdalena Duraczyńska to nowy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zatrudniony w Niepołomickim Centrum Medycz-
nym. Dodatkowy etat, to ukłon w stronę mniejszych kolejek w poczekalniach. 

Dr Duraczyńska jest specjalistą chorób wewnętrznych. Robi też specjalizację medycyny rodzinnej. 

Przez 4 dni w tygodniu przyjmuje w Niepołomicach. Dodatkowo  – w środy – w  Zabierzowie Bocheńskim. 

Do nowej pani doktor można składać deklaracje w przychodni w Niepołomicach i w Zabierzowie Bocheńskim. 

30 lat minęło

Uczestnicy Koła nr 2 aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, aktywizując starsze  
pokolenie seniorek i seniorów. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Niepołomic i nie  
tylko. Bierzemy udział w wystawach, kiermaszach i przeglądach rękodzieła artysty- 
cznego w województwie małopolskim.



Listopad 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

10    

EDUKACJA

Marta Makowska

Około dwustu dzieci, z ośmiu szkół 
podstawowych, uczestniczyło w otwar-
ciu Niepołomickiego Uniwersytetu 
Dziecięcego (NUD). Swoją obecnością 
zaszczycił nas prof. Wojciech Nowak, 
rektor UJ.

Inauguracja Niepołomickiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego przy Polskiej Akade-
mii Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego 

odbyła się 28 października w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa. Uczestniczyło 
w niej około dwustu dzieci, z ośmiu szkół 
podstawowych.

To już drugi semestr (NUD rozpoczął 
swoją działalność w kwietniu zeszłego roku) 
wykładów Polskiej Akademii Dzieci (PAD) 
w Niepołomicach, której zadaniem jest przy-
bliżanie najmłodszym świata akademickiego. 

Otwarcia wykładów dokonał Jego Magni-
ficencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prof. Wojciech Nowak. To ogromny zaszczyt 
i wyróżnienie dla Niepołomickiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego.

PAD to pierwszy na świecie uniwersytet 
prowadzony przez dzieci, dlatego wykłady 
wygłaszane są tu przez młodych prelegen-
tów i dorosłych naukowców. Pierwszym wy-
kładowcą w trakcie inauguracji był Maciej 
Oszajec, uczeń szkoły podstawowej z Woli 
Batorskiej. 

Do swojego wykładu zatytułowanego 
„Życie na Marsie” przygotowywał się od lip-
ca. Usłyszeliśmy między innymi o najwyższej 

górze w układzie słonecznym, która znajduje 
się na Marsie oraz o Valles Marineris, naj-
większym kanionie. Dowiedzieliśmy się też, 
że podróż na czerwoną planetę, jest marze-
niem naszego wykładowcy.

Drugi wykład zatytułowany „Czy ty wi-
dzisz, co ja widzę, czy to samo widzi kot?” 
poprowadziła Monika Koperska, doktorant-
ka Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwyciężczy-
ni międzynarodowej edycji FameLab. Pod 
koniec wykładu nasz gość musiał odpowia-

dać na mnóstwo pytań, jak widzą zwierzęta. 
To pierwsze wykłady w tym roku aka-

demickim. Przed nami kolejne. Zapraszamy 
wszystkich chętnych studentów do wciela-
nia się w rolę wykładowców. Mamy nadzie-
ję, że każde spotkanie w NUD rozbudza 
w uczniach zamiłowanie do nauki  

Inauguracja NUD
Pierwszym wykładowcą był Maciej Oszajec, uczeń szkoły podstawowej z Woli Bator-
skiej. Do swojego wykładu zatytułowanego „Życie na Marsie” przygotowywał się od 
lipca. Mówił o najwyższej górze w układzie słonecznym oraz o Valles Marineris, naj-
większym kanionie, a także o swoim marzeniu – podróży na czerwoną planetę.

Zapraszamy na naszą stronę  
internetową
www.uniwerek.org i profil na Facebook’u
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KróTKO

Pod okiem patrona
Magdalena Pudo
Marzena Górka
Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

27 września, w naszej szkole, odbyło się 
ślubowanie i pasowanie na uczniów stu 
pięciu pierwszoklasistów. Tradycyjnie 
uroczystość rozpoczęła się mszą, po 
której udaliśmy się pod pomnik króla 
Kazimierza Wielkiego, gdzie złożyli-
śmy bukiet biało-czerwonych kwiatów. 
Tam czekała niespodzianka – władca 
ze świtą rycerzy postanowili towarzy-
szyć pierwszakom w tym szczególnym 
dla nich dniu.
Kolejny etap miał miejsce w szkole. 
Po oficjalnym powitaniu i przemówie-
niu dyrektor Krystyny Augustyńskiej 
przyszła pora na część artystyczną 
w wykonaniu uczniów klas pierw-
szych i szóstych. Po czym nastąpi-
ło pasowanie pierwszoklasistów na 
uczniów. Od tej chwili każdy z nich 
stał się pełnoprawnym członkiem 
społeczności szkolnej.

Dobra Wola
Sylwia Międzybrodzka 
Gimnazjum Społeczne  
w Woli Batorskiej

Klub Wolontariusza „Dobra Wola” 
wznowił swoją działalność. Trady-
cyjnie, wolontariusze odwiedzili 
Centrum „Ostoja” i liczną grupą za-
witali do ośrodka, by przedstawić no-
wych członków Klubu, porozmawiać 
z kuracjuszami, opowiedzieć co nieco 
o szkole i o sobie. 
Podziw i uznanie wzbudziły filmy do-
kumentujące wyprawy Klubu Podróżni-
ka „Turbacz” nakręcone i zmontowane 
przez Pawła Góralczyka. Dodatkową 
atrakcją były komentarze „na żywo” 
dwóch jego członków – Bartka Polaka 
oraz Damiana Nowaka. 
Osoby przebywające w ośrodku pro-
siły, by zaglądać do nich regularnie. 
Zwracamy się zatem do wszystkich, 
którzy mogą wygospodarować wolną 
chwilę, by dołączyli do nas i odwiedzali 
Centrum „Ostoja”.

Najlepsi nauczyciele

Joanna Musiał

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach,  
przy okazji obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej, wręczono nauczycielom 
z naszej gminy listy gratulacyjne  
i wyróżnienia za wyniki osiągnięte 
w ubiegłym roku szkolnym. 

Na uroczystość co roku zapraszani 
są dyrektorzy wszystkich placówek 
oświatowych z naszej gminy. Najlepsi 

nauczyciele otrzymali nagrody Burmistrza Nie-
połomic. Wyróżniono też tych, którzy w ubie-
głym roku szkolnym uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nagrody wręczył burmistrz Roman Ptak 
wraz z dyrektor Wydziału Edukacji Danutą 
Wieczorek.

Nagrodzono 15 nauczycieli z gminy Nie-
połomice, za szczególne osiągnięcia wycho-
wawcze i zawodowe. Listy gratulacyjne za uzy-
skanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 
otrzymało 8 pedagogów. 

lista osób wyróżnionych za uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Jarosław Bielecki – Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
2. Magdalena Obłoza – Gimnazjum w Niepołomicach
3. Aleksandra Fraś – Zespół Szkół Zawodowych w Niepołomicach 
4. Hanna Serwin – Zespół Szkół Zawodowych w Niepołomicach
5. Grzegorz Sęk – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
6. Gawlińska Małgorzata – Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach-Podgrabiu
7. Gabriela Krechowiecka – Zespół Szkół Zawodowych w Niepołomicach
8. Renata Kotara – Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej

lista osób, które otrzymały nagrodę Burmistrza Niepołomic:
1. Anna Paluch – Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach
2. Andrzej Gąsłowski – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej 
3. Agnieszka Śledziowska – Szkoła Podstawowa w Staniątkach 
4. Katarzyna Migdał-Ślęczek – Zespół Szkół Zawodowych w Niepołomicach
5. Irena Karcz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Niepołomicach-Podgrabiu
6. Halina Trzos – Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 
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Święto Drzewa 
Grażyna Woźniak- Rosiak
nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawo-
wa w Woli Batorskiej

Już od 10 lat nasza szkoła, z nieustają-
cym entuzjazmem, bierze udział w ob-
chodach Święta Drzewa. Dzięki progra-
mowi Klubu Gaja akcja sadzenia drzew 
pozwala zrozumieć młodemu człowie-
kowi, że tego typu działanie jest naj-
prostszym i może być najpowszechniej-
szym sposobem zapobiegania zmianom 
klimatycznym. 
Partnerami programu, na których za-
wsze możemy liczyć są: Nadleśnic-
two Niepołomice i Szkółka drzewek, 
krzewów owocowych i ozdobnych 
w Ochmanowie. 
10 października wokół naszej szkoły 
drzewostan zwiększył swoją liczebność 
o 7 dębów czerwonych i miniaturową 
wierzbę pienną iwa. 

Zdrowo i kolorowo
Sabina Gurgul
nauczyciel wychowania fizycznego, 
Gimnazjum w Niepołomicach

Przesilenie jesienne i sezon przeziębień 
to dobry czas, aby przyjrzeć się swo-
jej diecie. Wpisując się w te założenia 
nauczyciele wychowania fizycznego 
zaprosili szkolną społeczność do skosz-
towania zdrowej kuchni, która nie tylko 
buduje odporność, daje siły, ale i działa 
na zmysły smaku i wzroku. 
„Dzień Witamin” był jedną z akcji prze-
prowadzonych w naszym gimnazjum, 
w ramach realizowanego od kilku lat 
programu „Szkoła Promująca Zdro-
wie”. W przygotowanie zaangażowali 
się uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Stoły w holu szkoły zastawiono półmi-
skami pełnymi apetycznie ułożonych 
owoców i warzyw. Ściany i tablice ozdo-
bione zostały plakatami promującymi 
zdrowe odżywianie. Wśród jesiennych 
dekoracji młodzież delektowała się so-
kami i przetworami własnego wyrobu. 
Artystycznie pokrojona marchewka 
i różyczki kalafiora smakowały jak ni-
gdy dotąd. Na przerwach ustawiały się 
kolejki chętnych do degustacji sałatek 
i pikli. 

Szlachetna paczka

Małgorzata Juszczyk
lider niepołomickiego rejonu Szlachetnej Paczki

Po raz kolejny rusza w Niepołomicach 
Szlachetna Paczka – projekt niesienia 
pomocy najbardziej potrzebującym. 

Jego główną ideą jest mądra pomoc – 
wsparcie, nie tylko materialne, ale przede 
wszystkim takie, które daje impuls do wła-

snego działania. Kiedy ktoś uwierzy w Ciebie 
– łatwiej ci uwierzyć we własne możliwości 
i podjąć próby poprawy sytuacji życiowej.

Szesnastu przeszkolonych i przygotowa-
nych wolontariuszy z terenu naszej gminy 
odwiedziło już ponad 50 rodzin zgłoszonych 
do tegorocznej edycji Paczki. Mieli okazję po-
rozmawiać, dowiedzieć się o ich największych 
problemach oraz wspólnie zastanowić nad spo-
sobami poprawy bieżącej sytuacji. 

Każdorazowo po spotkaniu z rodziną zada-
niem wolontariusza było przygotowanie rzetel-
nego opisu potrzeb respondentów, zapisanie go 
w bazie zgodnie z ustalonymi kryteriami i cze-
kać na darczyńcę, który postanowi obdarować 
wybraną rodzinę prezentem. 

Duży nacisk w projekcie położony jest na 
to, by wszelkie działania odbywały się z po-
szanowaniem godności i uczuć opisywanych 
rodzin – w charakterystyce znajdziemy jedynie 
informacje o największych trudnościach i po-
trzebach oraz zmienione dane. 

Docieramy do osób samotnych, przewlekle 
chorych. Odwiedzamy rodziny wielodzietne 
lub takie, które dotknęło nieszczęście w posta-
ci śmierci bliskiej osoby lub klęski żywiołowej. 
Takie spotkania są często trudne dla obu stron 
– rodziny muszą nam zaufać i uwierzyć w do-
bre intencje. Zwykle Ci, którzy najbardziej po-
trzebują wsparcia nie potrafią lub nie chcą o nie 
prosić, wstydzą się lub boją ośmieszenia. 

Dla wolontariusza taka wizyta oznacza 
wchodzenie w prywatny świat rodziny. Dlate-
go musi wykazać się wieloma predyspozycjami 
takimi jak życzliwość, wdzięczność za zaufa-
nie, dyskrecja, szacunek i empatia. Powinien 
również zachować rzetelność w opisywaniu 
sytuacji i problemów. Wszystko po to, aby obie 
strony miały poczucie bezpieczeństwa i uczci-
wie przeprowadzanej rozmowy.

Każde takie spotkanie owocuje opisem, 
który zostaje umieszczony w bazie. Baza ro-
dzin włączonych do tegorocznej edycji pro-
jektu udostępniana jest około 16 listopada na 
stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl. 
To wtedy, każdy kto chce, może wybrać komu 
przygotuje prezent. Każdy darczyńca wybiera-
jąc rodzinę automatycznie otrzymuje kontakt 
do wolontariusza-opiekuna, który wspiera go 
w przygotowaniu paczki. 

7. Sylwia Owsikowska – Przedszkole Samorządowe w Podłężu
8. Joanna Bajer – Szkoła Podstawowa w Suchorabie
9. Joanna Hytroś – Szkoła Podstawowa w Zagórzu
10. Grzegorz Sęk – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
11. Krzysztof Nowak – Gimnazjum w Niepołomicach 
12. Dorota Żak – Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach
13. Józef Zelek – Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach
14. Wiesława Wszołek – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
15. Marzena Święch – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach  

Główną ideą akcji jest mądra pomoc – wspar-
cie, nie tylko materialne, ale przede wszyst-
kim takie, które daje impuls do własnego 
działania. Bo kiedy ktoś uwierzy w Ciebie –  
łatwiej ci uwierzyć we własne możliwości  
i podjąć próby poprawy sytuacji życiowej.

Duży nacisk w projekcie położony jest na to, by wszelkie działania odbywały się z posza-
nowaniem godności i uczuć opisywanych rodzin – w charakterystyce znajdziemy jedynie 
informacje o największych trudnościach i potrzebach oraz zmienione dane.
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Niedoceniane narzędzie
Lucyna Niedbała
Wacław Sternal
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

Najważniejsze święto w Zespole Szkół 
im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II powiązane jest od wielu lat 
z dwoma wydarzeniami: 
ślubowaniem uczniów klas pierwszych 
oraz rocznicą inauguracji pontyfikatu 
patrona szkoły.

W tegorocznej uroczystości ślubowa-
nia udział wzięło 123 uczniów klas 
pierwszych Liceum Ogólnokształ-

cącego i Technikum, uczniowie klas wyższych, 
grono pedagogiczne oraz goście honorowi: 
przewodniczący Rady Miejskiej Marek Cia-
stoń, ksiądz proboszcz Stanisław Mika, ko-
mendant Komisariatu Policji w Niepołomicach 
podinspektor Tomasz Joniec, brygadier Pań-

stwowej Straży Pożarnej Adam Siatka.
Ceremonię ślubowania otwarła dyrektor 

Barbara Wiśniowska, która swoje przemówie-
nie oparła na idei dialogu. Jan Paweł II nazy-
wany jest papieżem dialogu rozumianego jako 
rozmowa z drugim człowiekiem oparta na 
wzajemnym szacunku w celu poznania się. 

Współcześnie, w dobie wszechobecnego 
internetu, portali społecznościowych, sms-ów 
nie mamy zwykle czasu na rozmowę, zadowa-
lając się jedynie przekazywaniem informacji. 
Tymczasem dialog to wciąż niedoceniane na-

rzędzie rozwiązywania wszelkich kon-
fliktów i budowania porozumienia.

Kierując swoje słowa bezpośrednio 
do uczniów klas pierwszych, dyrektor 
szkoły zacytowała słowa Jana Pawła II 
mówiące o tym, że młodość to czas, 
w którym życie postrzegane jest jako 
obiecujący projekt do realizacji. Ważne, 
aby młody człowiek zrozumiał, że może 
i powinien być autorem tego projektu.

Dzień 16 października jest również 
okazją do ogłoszenia wyników Konkursu 
Wiedzy o Patronie Szkoły. Po raz czwar-
ty zwycięzcą Konkursu został Stanisław 
Kordyl, obecnie uczeń klasy 4THT. Dru-
gie miejsce zajęła Agata Bisztyga (2A), 
trzecie Faustyna Sowińska (3THE).

Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści szkolnych był spektakl przygotowany 
przez szkolną grupę teatralną pod opie-
ką nauczycieli języka polskiego: Pauliny 
Szewczyk i Piotra Jarmocika. Dramat  

Współcześnie, w dobie wszechobecnego 
internetu, portali społecznościowych, sms-
-ów nie mamy zwykle czasu na rozmowę. 
Tymczasem dialog to wciąż niedoceniane 
narzędzie rozwiązywania wszelkich kon-
fliktów i budowania porozumienia.

Najlepsi w powiecie
Małgorzata Juszczyk
nauczyciel, Gimnazjum w Niepołomicach

8 października, w Centrum Eduka-
cyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” 
w Wieliczce, odbyła się uroczystość 
podsumowująca sportową rywaliza-
cję szkół powiatu wielickiego w roku 
szkolnym 2012/2013. 
W kategorii szkół gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęło Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach. 
Statuetkę i gratulacje odebrał dyrektor 
Zbigniew Gawliński w asyście uczniów: 
Marzeny Szczurek i Karola Lebiesta. 
Nasza szkoła uplasowała się także wyso-
ko w klasyfikacji Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego. Dziesiąte 
miejsce na ponad sto szkół w Małopol-
sce to efekt udanych startów w finałach 
rejonowych i wojewódzkich.
Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 
60-lecia Szkolnego Związku Sporto-
wego. Z tej okazji za wkład w rozwój 
i propagowanie szkolnego sportu wrę-
czone zostały pamiątkowe medale dla 
nauczycieli. Z naszego gimnazjum 
wyróżnienia otrzymali nauczyciele wy-
chowania fizycznego: Sabina Gurgul, 
Janusz Heliasz i Andrzej Drabik. 

Już dziś zapraszamy wszystkie osoby, fir-
my i stowarzyszenia, szkoły oraz inne insty-
tucje do włączenia się w tegoroczną edycję 
Szlachetnej Paczki. Po doświadczeniach z lat 
ubiegłych wiem, że na mieszkańców naszej 
gminy można liczyć. 

Kolejny i najprzyjemniejszy etap to przy-
gotowanie magazynu, miejsca, do które-
go darczyńca przywozi swój prezent, a lider 
i wolontariusze wraz ze sztabem niezawodnych 
gimnazjalistów, strażaków oraz prywatnych 
kierowców – rozwożą je do konkretnych ro-
dzin i wręczają w imieniu darczyńcy. 

Ostatni etap to informacja zwrotna – pre-
zent dla darczyńcy – czyli opis wrażeń i emocji 
towarzyszących obdarowanym podczas odbie-
rania paczki. To zadanie również nie jest łatwe, 
trzeba zwykłymi słowami opisać coś, co prze-
kracza granice słownika – radość, łzy, zaże-
nowanie, nadzieję, dumę i odzyskiwaną wiarę 
w drugiego człowieka. Zawsze uderza ogromna 
radość z najprostszych rzeczy – nowych butów 
(bo zwykle były po starszym kuzynie), słoika 
Nutelli tylko dla siebie.

O postępach prac naszej drużyny można 
dowiedzieć się wchodząc na Facebook’owy pro-
fil niepołomickiej Paczki.

Już dziś możemy się również umówić na 
finał 7-8 grudnia w naszym niepołomickim 

magazynie zlokalizowanym w Gimnazjum 
im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Szkol-
nej. 

Cały czas możecie nas wspierać poprzez re-
klamowanie projektu i werbowanie znajomych 
do wspólnego stworzenia paczki – czyli do zo-
stania darczyńcą, lub szlachetnym kierowcą, 
rozwożącym paczki w naszej gminie. 

Zapraszamy również tych, którzy w każ-
dy inny możliwy sposób chcą dołożyć swoją 
cegiełkę do uświetnienia tegorocznego Finału 
Szlachetnej Paczki w Niepołomicach  

Zapraszamy wszystkie osoby, firmy i sto-
warzyszenia, szkoły oraz inne instytucje 
do włączenia się w tegoroczną edycję Szla-
chetnej Paczki. Po doświadczeniach z lat 
ubiegłych wiem, że na mieszkańców naszej 
gminy można liczyć.

Zawsze uderza ogromna radość z najprost-
szych rzeczy – nowych butów (bo zwykle 
były po starszym kuzynie), słoika Nutelli 
tylko dla siebie.
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zatytułowany „Promieniowanie ojcostwa” 
należy do najmniej znanych dzieł Karola 
Wojtyły. Powstał w roku 1964, ale został opu-
blikowany już po konklawe, w roku 1979. 
Utwór podejmuje refleksje związane z egzy-
stencją człowieka: samotnością, ojcostwem, 
macierzyństwem, otwarciem na drugiego. 

Zaprezentowana przez młodzież sztu-
ka jest trzecią z kolei adaptacją dzieł Karola 
Wojtyły, wystawioną na szkolnej scenie, po 
„Bracie naszego Boga” i „Przed sklepem ju-
bilera”. Dojrzałość młodych artystów pomo-
gła odtworzyć klimat poszukiwań Autora 
w dziedzinie „teatru słowa i wnętrza”.

Kiedy w 1978 kolegium kardynalskie 
w Watykanie wybrało papieża z dalekiego 
kraju, Liceum Ogólnokształcące w Niepo-
łomicach obchodziło swój 33. rok istnienia. 
W nadchodzącym roku szkoła świętować bę-
dzie 20. rocznicę nadania imienia Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, jednocześnie ciesząc się 
z kanonizacji swojego patrona  

Na pożegnanie lata

Jolanta Kosała
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej

22 września, po raz ósmy w Woli Za-
bierzowskiej, odbył się Piknik Rodzinny 
„Pożegnanie lata” zorganizowany 
przez społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Jana Matejki we współpracy 
z Domem Kultury. 

Tradycją pikniku są występy arty-
styczne uczniów, które przyciągają 
nie tylko rodziców. Dzieci pod kie-

runkiem nauczycieli przygotowały zabawne 
inscenizacje wierszy Juliana Tuwima m.in. 
„Zosię-Samosię”, „Pana Hilarego” i „Loko-
motywę”. Młodzi aktorzy otrzymali gromkie 
brawa. 

Dzieci zaśpiewały także poznane w szkole 
piosenki. Wspaniale zaprezentowały się ma-
luchy z oddziału przedszkolnego w popisach 
tanecznych. Dla wielu z nich był to sceniczny 

debiut. Szczególny aplauz wzbudził zatań- 
czony przez nie rock n’roll.

Uroczystość uświetniła także swoimi 
występami kapela ludowa „Wolanie” oraz 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli 
Zabierzowskiej. 

Rada Rodziców przygotowała dla klas 
ciekawe konkurencje. Dotyczyły one ja-
błek. Dzieci, z niewielką pomocą rodzi-
ców, rozwiązywały test wiedzy o jabłkach, 
wykonywały kompozycje z tych owoców 
i stawały do konkursu na najdłuższą obier-
kę. Sprawiedliwe jury po dokładnej analizie 
wyników punktacji przyznało zwycięzcom 
nagrodę – dofinansowanie do wycieczki 
szkolnej. 

Na uczestników czekały także inne 
atrakcje m.in. ciesząca się ogromną popu-
larnością loteria fantowa, w której każdy 
los wygrywał.

Organizatorzy zadbali również o pełne 
żołądki gości. Na stołach gościły ciasta upie-
czone przez mamy, a przed Domem Kultury 
można było zjeść kiełbaski z grilla. 

Przy organizacji imprezy nie zabrakło 
wsparcia ze strony sponsorów. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy hojnie zaznaczyli 
swój udział w Pikniku. A byli to: Sołtys wsi 
Zabierzów Bocheński – Stanisław Grochot; 

Grzegorz Duda – P.H.U. Dudi-Bram; Ewa 
Wróblewska – Sklep Wola Zabierzowska; 
Stanisław Łosiński – Zakład Kominiarski; 
Mariusz Sendor – Firma „Marsen” Niepoło-
mice; Sylwia i Aleksander Ostrowscy; Firma 
J.S. Biernacki s.c. Proszowice; Czesława i Jó-
zef Grzegorzkowie – Sklep JUHAS Zabie-
rzów Bocheński.

Gorące podziękowania należą się także 
jak zwykle niezawodnym rodzicom, kie-
rownikowi Domu Kultury, Aleksandrowi 
Ostrowskiemu, dyrektor Marcie Grochot, 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
obsługi  

rozwiązanie zadania z iii okładki
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Obóz OSP

Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska
kierownik obozu MDP

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
z jednostek OSP: Wola Batorska, 
Wola Zabierzowska, Niepołomice, 
Podgrabie, Podłęże, Zakrzów, 
uczestniczyły w II obozie szkoleniowo 
wypoczynkowym dla drużyn MDP, 
który w tym roku odbył się 
w Koninkach. 

Młodzież rozpoczęła przygodę obo-
zową od wzajemnego poznania 
podczas zabawy w budowanie 

wieży papierowej oraz zabawy w cień grupy. 
Wszyscy na pierwszej zbiórce otrzymali obo-
zowe koszulki oraz identyfikatory. 

Wychowawcy Piotr Klima, Krzysztof 
Szydłowski oraz Adrian Walczyk, dbali aby 
młode druhny i druhowie zdobywali wiedzę 
dotyczącą funkcjonowania Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, jednostek ochrony 
przeciwpożarowej oraz musztry i rodzajów 
pożarów. 

W trakcie obozu młodzież miała możli-
wość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu 
ratownictwa przedmedycznego. Poznała tak-
że tajniki działań ratowniczych prowadzo-
nych przesz JRG. Szkolenie przeprowadzili 
strażacy na co dzień pracujący w Komendzie 
Powiatowej PSP w Wieliczce. 

Obozowiczów odwiedził burmistrz Ro-
man Ptak, oraz prezes Gminnego ZOSP RP 
Józef Dziadoń wraz z komendantem gmin-
nym Leszkiem Łachem. Młodzież, na spo-
tkanie, przygotowała specjalne prezentacje 
dotyczące macierzystych jednostek. Drużyny 

zaprezentowały także wykonane plastelinowe 
figurki prezesów swoich OSP. Na zakończe-
nie spotkania przedstawiciele drużyn podzię-
kowali burmistrzowi za wsparcie finansowe, 
bez którego organizacja obozu dla 40 osób 
byłaby niemożliwa.

Podczas obozu młodzież uczestniczyła 
w zajęciach sportowych oraz w praktycz-
nych ćwiczenia pożarniczych. Każdy dzień 
rozpoczynał się zbiórką oraz ćwiczeniami 
musztry, a kończył wartą przy obozowej 
wartowni. 

Obozowicze uczestniczyli także w wy-
cieczce do Rabki, gdzie bawili się w rabkolan-
dzie oraz spacerowali po parku zdrojowym. 
Wjechali także kolejką linową na szczyt To-
bołowa, skąd wędrowali do obserwatorium 
astronomicznego Suchora. 

Obóz zakończył się po siedmiu dniach 
wspólnie spędzonych na szkoleniach, nauce 
i zabawie. Serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tego 
przedsięwzięcia   
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dh. Ola Gancarczyk 

W dniach 12-13 października, 5 Nie-
połomicka Drużyna Harcerek Gawra 
wybrała się na biwak do chaty Zaćkim-
baniec niedaleko Lubomierza.

O godzinie 8 cała drużyna stała pod 
harcówką z dużymi plecakami 
i uśmiechami na twarzach. Droga 

była ciężka, ale dzięki naszemu optymizmo-
wi była miła i przyjemna. Po dotarciu do celu, 
rozpakowanie i zwiedzanie okolicy poszło 
nam dość szybko. 

Przez cały dzień szkoliłyśmy się z pierw-
szej pomocy. Nauczyłyśmy się, jak postępować 
w przypadku utraty przytomności, krwotoku, 
złamania, oparzenia i wielu innych przypad-
kach. Po tak profesjonalnym kursie na pewno 
będziemy wiedziały, jak udzielić innym po-
mocy. Małe dyplomy, które spoczywają teraz 
dumnie w kieszeniach munduru, świadczą 
o naszej wiedzy i umiejętnościach. 

Wieczorem odbył się „kominek”, którego 
tematem była postać Danuty Siedziakównej – 
naszej patronki. Starałyśmy się ją lepiej poznać 
i naśladować jej najlepsze cechy. Nie brakowa-
ło również wspaniałych zabaw i śmiechu.

Gdy nastała pora wypoczynku, część har-
cerek poszła spać na strych, a reszta została 
w dolnej części chaty. Pełne podekscytowania 
i z oczekiwaniem na kolejny dzień biwaku za-

snęłyśmy. Rano na przebudzenie zorganizo-
wałyśmy sobie zabawną grę – „kokoniaki”. Po 
śniadaniu, posprzątałyśmy chatkę i udałyśmy 
się na polanę. 

W tym roku harcerskim, do drużyny 
przybyło 7 dziewczyn. Były trochę zagubio-
ne, a zarazem ciekawe życia harcerskiego. 
Dobrym sposobem na wzajemne poznanie 
się była gra „kim jestem?”. Poległa ona na 
przyklejaniu sobie karteczek na czoło z imie-
niem osoby znajdującej się w naszym kręgu. 
Druga runda była nieco trudniejsza – tym 
razem trzeba było odgadnąć, jakie zaintere-
sowania przejawia każda z osób. Pod koniec 
zabawy powiedziałyśmy kilka słów o sobie co 
lubimy robić, a czego nie. Mam nadzieje, że 
nowe osoby oswoiły się choć trochę z naszym 
środowiskiem i będą dalej brnęły w to, co dla 
nich dopiero się zaczęło.

Wszystko, co dobre musi się kiedyś skoń-
czyć. Spakowane ruszyłyśmy w drogę po-

wrotną do domu. W autobusie nasze myśli 
były przepełnione wspomnieniami z dwu-
dniowego wyjazdu. Mamy nadzieję, że takich 
wyjazdów będzie coraz więcej. Wpływają po-
zytywnie na atmosferę w drużynie, uczą nas 
samodzielności. Zawiązują także przyjaźnie, 
często na całe życie.

Na zakończenie tak wspaniałego wy-
jazdu uczestniczyłyśmy we mszy w kościele 
parafialnym w Niepołomicach, dziękując za 
szczęśliwy powrót, wspaniałą pogodę i nieza-
pomniane przeżycia  

hArCErsTwO

Biwak 5 NDH Gawra

Mamy nadzieję, że takich wyjazdów bę-
dzie coraz więcej. Wpływają pozytywnie 
na atmosferę w drużynie, uczą nas samo-
dzielności. Zawiązują także przyjaźnie, 
często na całe życie.
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Uniknąć pożaru

Marcin Żarek
mł. kpt., Państwowa Straż Pożarna

Przyczyn powstawania pożarów jest 
co najmniej kilkanaście, między 
innymi zwarcia instalacji elektrycznej, 
wyładowania atmosferyczne, nieostroż-
ne posługiwanie się ogniem, zaprósze-
nie lub też celowe podłożenie ognia, 
czy wady urządzeń grzewczych. 

Widzimy już w tych kilku wymie-
nionych, że w mniejszym lub 
też większym stopniu zależą one 

od ludzi. Jeżeli dotyczą zakładów pracy, bu-
dynków użyteczności publicznej, hoteli czy 
też lasów zależą od roztropnego zachowania 
wielu osób. Problem pożarów w naszych do-
mach jednorodzinnych czy mieszkaniach za-
leży już od nas samych. 

Czynnikiem mającym ogromny wpływ 
na nasze bezpieczeństwo w miejscach za-
mieszkania jest rozwaga domowników. Stare 
przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać niż 
później leczyć, czyli ponosić konsekwencje 
swojej lekkomyślności. 

Sam kilka miesięcy temu uczestniczyłem 
w akcji gaszenia pożaru mieszkania, które 
było spowodowane wystąpieniem zwarcia 
w automacie, który akurat prał ubrania. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, bo każdemu się 
może zdarzyć awaria elektryczna w pralce, 
gdyby nie fakt, że właścicieli w tym czasie 
nie było w mieszkaniu. Nastawili pranie 
i wyszli do pracy. Gdyby byli w domu straty 
byłyby minimalne, a tak czeka ich remont. 
Od dnia tamtej akcji gaśniczej już nigdy 
nie zostawiam nawet wtyczki od pralki 
w gniazdku, o praniu pod naszą z żoną nie-
obecnością nie mówiąc. 

Przypadki takie można mnożyć, choćby 
przypalone potrawy w garnkach pozostawio-

Nastawili pranie i wyszli do pracy. Wybuchł pożar. Gdyby byli w domu straty byłyby  
minimalne, a tak czeka ich remont. Od dnia tamtej akcji gaśniczej już nigdy nie  
zostawiam nawet wtyczki od pralki w gniazdku, o praniu pod naszą z żoną nieobe- 
cnością nie mówiąc.

Problemem może też być instalowanie 
oświetlenia, wytwarzającego dużo cie-
pła, w zbyt małej odległości od materia-
łów łatwopalnych.

Kontrola

Oficerowie PSP z pionów kontrolnych, operacyjnych oraz ci z Jednostek Ratowni-
czo-Gaśniczych, dowodzący akcjami, mają upoważnienia od swoich komendantów  
do nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 
w domach.

nych na zapalonych kuchenkach. To nie jedy-
ne przypadki zaniedbań domowników. 

Brak przeglądów serwisowych urządzeń 
gazowych, składowanie materiałów łatwo-
palnych oraz opału w pomieszczeniach 
kotłowni (opał należy składować w innym 
pomieszczeniu niż tam gdzie jest piec CO), 
użytkowanie niesprawnych technicznie 
urządzeń elektrycznych to grzechy główne 
mogące być początkiem pożaru w budyn-
kach mieszkalnych. 

Dużym odsetkiem przyczyn inicjujących 
pożary w naszych domostwach są pozosta-
wione na łatwopalnym materiale (dywan, 
kanapa) niedopałki papierosów. Problemem 
może też być instalowanie oświetlenia, wy-
twarzającego dużo ciepła, w zbyt małej odle-
głości od materiałów łatwopalnych.

Zachowanie takie sprawia zagrożenie nie 
tylko dla samych członków rodziny, ale także 
strażaków ratowników zmuszonych narażać 
własne zdrowie i życie ratując życie i zdrowie 
innych oraz cudze mienie. 

Większość takich zdarzeń wynika z za-
niedbań i trzeba pamiętać, że narażenie sa-
mego siebie oraz innych (w tym strażaków) 
na niebezpieczeństwo poprzez własne nie-
dbalstwo grozi grzywną. 

Co prawda Komendanci Powiatowi 
(Miejscy) PSP nie nasyłają kontroli do pry-
watnych domów i mieszkań, ale w momencie 
wystąpienia pożaru z winy mieszkańców kara 
pieniężna będzie nieunikniona. 

Często spotykam się ze zdziwieniem wła-
ścicieli, gdy informuję, że za ich rażące za-
niedbania, które były przyczyną wystąpienia 
pożaru należy się mandat. Większość z nich 
jest przekonana, że tylko policja może nało-
żyć grzywnę   
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Bezpiecznie do szkoły

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji w Niepoło-
micach

Od pierwszych dni września policjanci 
Komisariatu Policji w Niepołomicach 
uczestniczyli w akcji „Bezpieczna droga  
do szkoły”. Akcji, która starszym 
uczniom miała przypomnieć, 
a tym najmłodszym rozpoczynającym 
edukację przedszkolną i szkolną 
pokazać bezpieczne zasady 
poruszania się po drodze. 

Dzieciom wręczano ulotki o bezpie-
czeństwie na drodze, a także prze-
kazywano kamizelki i opaski od-

blaskowe. Działania te były kontynuowane 
również przez cały październik, zwłaszcza 
na terenie szkół podstawowych w ramach 
wsparcia ich uczestnictwa  w konkursie „Od-
blaskowa szkoła”. 

Celem konkursu jest m.in. „zwiększenie 
aktywności dyrektorów szkół podstawowych, 
lokalnych władz samorządowych i rodziców 
w zakresie wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe”. 

W wielu szkołach gminy również rodzice 
włączali się aktywnie w prace na poszczegól-
nych etapach tychże działań dając tym sa-
mym dobry przykład swoim dzieciom.

Zapewne wszyscy pamiętają, jakie są za-
sady poruszania się pieszego na drodze, jed-
nak poniżej chciałbym - chociażby ze wzglę-
dów podanych na wstępie - przypomnieć 
kilka podstawowych informacji. 

Otóż zgodnie z ustawą z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym za 
pieszego uważa się „osobę znajdującą się 
poza pojazdem na drodze i niewykonującą 
na niej robót lub czynności przewidzianych 
odrębnymi przepisami; za pieszego, uważa 
się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub 

pchającą rower, motorower, motocykl, wózek 
dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę 
poruszającą się w wózku inwalidzkim, a tak-
że osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem 
pod opieką osoby dorosłej;”. 

Pieszy jest również uczestnikiem ruchu. 
Dla naszego bezpieczeństwa ale również bez-
pieczeństwa dzieci istotna jest treść art. 11 
ustawy, który mówi, że „pieszy jest obowią-
zany korzystać z chodnika lub drogi dla pie-
szych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli 
nie ma pobocza lub czasowo nie można z nie-
go korzystać, pieszy może korzystać z jezd-
ni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak 
najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi. Ponadto pieszy 
idący po poboczu lub jezdni jest obowiąza-
ny iść lewą stroną drogi.” Natomiast dwóch 
pieszych może iść obok siebie tylko na dro-
dze o małym ruchu i w warunkach dobrej 
widoczności. 

Przepisów tych nie stosuje się w strefie 
zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem. Ale czy pamiętamy, co 
to jest strefa zamieszkania? I tutaj ponownie 
trzeba sięgnąć do przepisów kodeksu drogo-
wego. Tak więc strefa zamieszkania to obszar 
obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, 
na którym obowiązują szczególne zasady ru-
chu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczo-
ne są odpowiednimi znakami drogowymi. 

Skoro wiemy już, którędy pieszy może się 
poruszać powinniśmy w dalszej kolejności 
przypominać dzieciom gdzie mogą przecho-
dzić przez jezdnię. Generalnie przechodząc 
przez jezdnię powinniśmy korzystać z przej-
ścia dla pieszych. 

Kodeks drogowy dopuszcza pewne wy-
jątki od tej zasady, jednak dla bezpieczeń-
stwa dzieci winniśmy im wpajać zasadę, że 
przez jezdnię przechodzą tylko na przejściu 
dla pieszych, nawet gdyby w niektórych sy-

tuacjach wiązało się to z nadłożeniem drogi. 
Przechodząc przez jezdnię, nawet na przej-
ściu dla pieszych należy zachować szczegól-
ną ostrożność, a więc zatrzymać się, spojrzeć 
najpierw w lewo, później w prawo, następnie 
ponownie w lewo i jeżeli droga jest wolna 
można przechodzić. 

Nigdy nie należny wbiegać na przejście 
dla pieszych, a tym bardziej zza przeszkody 
np. stojącego pojazdu. Trzeba także pokazać 
dzieciom jak korzystać z przejścia z sygnali-
zacją świetlną.

Musimy również pamiętać, że dziecko 
w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tyl-
ko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek 
co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy za-
mieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych. 

Ponadto Dziecko w wieku do 15 lat, po-
ruszające się po drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym, jest obowiązane 
używać elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników ruchu. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci powin-
niśmy jednak spowodować aby dzieci korzy-
stały z elementów odblaskowych bez względu 
na porę doby, a także nie powinno mieć zna-
czenia czy jest to obszar zabudowany czy nie. 

Dotyczy to także osób dorosłych. Szcze-
gólnie jesienią i zimą, kiedy warunki atmos-

Błędy dzieci
Błędy popełniane w ruchu drogowym 
przez najmłodszych często wynikają 
z etapu ich rozwoju. 

Młodsze dzieci: 
•	 nie	są	w	stanie	podzielić	swojej	uwagi,	

koncentrują się tylko na jednej spra-
wie, rozmowie albo zabawie,

•	 nie	 rozumieją	 zagrożeń	 występują-
cych w ruchu drogowym,

•	 mimo,	że	znają	niektóre	zasady	ruchu,	
nie stosują ich na drodze,

•	 mają	 duże	 trudności	 ze	 zlokalizowa-
niem źródła dźwięku, oceną odległo-
ści i prędkości.

Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać 
z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania 
miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowią-
zany iść lewą stroną drogi.

Bezpieczeństwo dziecka np. w drodze do szkoły można zwiększyć poprzez wybór  
najbezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem uwagi na natężenie ruchu osób i pojazdów. 
Przypominajmy dziecku, że nie można zbaczać z wspólnie ustalonej trasy.
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Bardzo często przyczyną wypadków drogowych z udziałem dzieci jest wtargnięcie na 
jezdnię np. w pogoni za piłką czy wyjazd rowerem z terenu posesji na jezdnię. Dlatego 
powinniśmy zwracać baczną uwagę gdzie bawią się nasze dzieci.

Dzieci przejmują wzory zachowań od 
dorosłych. Jedynie dziecko świadome 
zagrożeń będzie unikać nierozsądnych 
zachowań i skutecznie chronić się przed 
staniem się ofiarą przestępstwa.

feryczne są zmienne, a zmrok szybko zapada, 
zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy poru-
szają się jezdnią, poboczem lub przechodzą 
przez jezdnię w źle oświetlonych miejscach, 
powinni być wyposażeni w elementy odbla-
skowe, które muszą być tak umieszczone, aby 
były widoczne dla innych uczestników ruchu.

Bezpieczeństwo dziecka np. w drodze do 
szkoły można zwiększyć poprzez wybór naj-
bezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem uwagi 
na natężenie ruchu osób i pojazdów, miej-
sca szczególnie niebezpieczne, jak przejścia 

przez jezdnie, tory kolejowe, kładki, wykopy, 
oświetlenie ulic. Przypominajmy dziecku, że 
nie można zbaczać z wspólnie ustalonej trasy.

Bardzo często przyczyną wypadków dro-
gowych z udziałem dzieci jest wtargnięcie 
na jezdnię np. w pogoni za piłką czy wyjazd 
rowerem z terenu posesji na jezdnię. Dlate-
go powinniśmy zwracać baczną uwagę, gdzie 
bawią się nasze dzieci. 

Dotyczy to zwłaszcza sąsiedztwa ruchli-
wych ulic, torów kolejowych czy parkingów. 
Jeżeli np. nasza posesja sąsiaduje z ruchliwą 
ulicą, brama powinna być zamknięta w cza-
sie, gdy dzieci bawią się na podwórzu i nie są 

cały czas przez nas obserwowane.
Pamiętajmy, że dbanie o bezpieczeństwo 

dziecka to przede wszystkim zadanie rodzi-
ców i opiekunów. Rodzice i opiekunowie 
powinni uświadomić sobie zagrożenia, na 
jakie narażone jest dziecko. Powinni również 
przestrzegać pewnych zasad, być dla dzieci 
wzorem prawidłowego postępowania w każ-
dej sytuacji. 

Pamiętać należy, że od dorosłych, dzieci 
przejmują wzory zachowań, że jedynie dziec-
ko świadome zagrożeń będzie unikać nieroz-
sądnych zachowań i skutecznie chronić się 
przed staniem się ofiarą przestępstwa  

Odblaskowa szkoła
SP w Niepołomicach-Podgrabiu

Irena Karcz
dyrektor 

Odblaski ratują życie! Pod takim hasłem 
odbył się 23 września eksperyment naukowy. 
Po zakończeniu „Odblaskowej dyskoteki” 
wszyscy zgromadzili się na szkolnym po-
dwórku. Przy współpracy ze Strażą Miejską 
z Niepołomic, uczniowie szkoły oraz ich ro-
dzice i okoliczni mieszkańcy uczestniczyli 
w eksperymencie mającym na celu pokaza-
nie, z jakiej odległości dla kierowcy pojazdu 
widoczny jest wieczorem pieszy poruszający 
się w ciemnym ubraniu, a z jakiej w światłach 
samochodu widać pieszego w kamizelce od-
blaskowej. 

Wystarczyła odległość kilkudziesięciu 
metrów, by uczestniczący w doświadczeniu 
uczeń bez kamizelki odblaskowej całkowicie 
zniknął z pola widzenia obserwatorów, mimo 
włączonych świateł samochodu. Zupełnie 
inaczej wyglądała sytuacja, kiedy w tym sa-
mym miejscu stanęło dziecko w kamizelce. 
Uczniowie obserwowali symulowane sytu-

acje i samodzielnie formułowali odpowied-
nie wnioski.

Eksperyment uświadomił zarówno 
uczniom, jak i rodzicom, że noszenie kami-
zelki odblaskowej to nie „moda” czy wymysł 
szkoły, ale zwiększenie bezpieczeństwa pie-
szego na drodze. Po tym spotkaniu dzieci 
będą doskonałymi ambasadorami bezpie-
czeństwa, zachęcającymi także dorosłych do 
noszenia odblasków.

Noszenie kamizelki odblaskowej to nie 
„moda”, czy wymysł szkoły, ale zwiększe-
nie bezpieczeństwa pieszego na drodze.

Małgorzata Gawlińska
nauczyciel języka polskiego i historii 

1 października odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy pierwszej. Po zło-
żeniu przyrzeczenia wszystkie dzieci zosta-
ły pasowane przez dyrektor Irenę Karcz na 
uczniów naszej szkoły. 

Otrzymały pierwszy w życiu dokument 
tożsamości – legitymacje szkolne, mun-
durki świadczące o przynależności do bra-
ci uczniowskiej w szkole oraz ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomi-
cach kamizelki odblaskowe. Dekoracja sali 
nawiązywała do tekstu ślubowania i przypo-
minała bezpieczną drogę dziecka do szkoły.

SP w Suchorabie

Joanna Bajer
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

5 października odbył się piknik eduka-
cyjno-rodzinny „Bezpieczeństwo na dro-
dze”. Przedsięwzięcie wspierała firma MAN 
Trucks Niepołomice. Jego uczestnicy mieli 
niepowtarzalną okazję do obejrzenia seansu 
bezpieczeństwa w mobilnym kinie 5D, który 
ufundowała firma PZU. 

Seans pozwala w warunkach możliwie 
zbliżonych do rzeczywistych przekonać się, 
czym grozi niebezpieczna jazda samocho-
dem, łamanie przepisów ruchu drogowego 
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oraz nieodpowiedzialne zachowanie na dro-
dze. Widzowie siedząc w fotelach są przypię-
ci pasami i czują się, jakby sami prowadzili 
auto. Dla wielu kierowców seans ten był oka-
zją do przemyślenia potencjalnych skutków 
brawurowej jazdy.

Atrakcją imprezy były także występy 
aktorskie, wokalno-taneczne uczniów ze 
Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Zebra” 
oraz liczne konkursy i zabawy. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się dostępne do 
oglądania policyjne motocykle, radiowozy, 
karetka pogotowia i wóz strażacki. 

Można było również przekonać się jak 
czuje się i zachowuje osoba pod wpływem 
alkoholu. Nieocenioną w tym pomocą dy-
daktyczną były alkogogle, dzięki którym 
uczniowie, przyszli kierowcy i rodzice mogli 
przekonać się w bardzo bezpieczny sposób, 
na trzeźwo, że zachowanie człowieka po al-
koholu może w jednej chwili skończyć się 
fatalnie. Ćwiczenia z alkogoglami przepro-
wadził funkcjonariusz Komisariatu Policji 
w Niepołomicach, asp. Zbigniew Dyjach.

Piknik Bezpieczeństwa był także okazją 
do podsumowania szkolnych konkursów 
związanych z bezpieczeństwem na drodze. 
Dyrektor Leszek Prochwicz wręczył lau-
reatom okolicznościowe dyplomy i nagro-
dy, które ufundowała firma MAN Trucks. 
Uczniowie otrzymali również od firmy od-
blaski, kamizelki odblaskowe i roll-up pro-
mujący bezpieczeństwo na drodze. 

Na pikniku pojawił się nowy uczeń (ma-
nekin) Staś Man – wzorowo ubrany pieszy, 
który na co dzień ma przypominać w co po-

winno być ubrane dziecko by było widoczne 
na drodze. 

SP w Woli Batorskiej 

Anna Gąsłowska
dyrektor

W tym roku zorganizowaliśmy między 
innymi próbną ewakuację szkoły pod nadzo-
rem strażaków, która zakończyła się pełnym 
sukcesem, warsztaty z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, któ-
re prowadzili nasi absolwenci – uczniowie 
Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Ba-

torskiej oraz profesjonalni ratownicy z OSP. 
Ciekawym i wzbudzającym dużo emo-

cji wśród rodziców był „Odblaskowy Patrol 
Drogowy”, złożony z uczniów naszej szkoły, 
dyrektor oraz przedstawicieli Straży Miej-
skiej i Policji, którzy sprawdzali czy ucznio-
wie przychodzący do szkoły używają kami-
zelek odblaskowych, a kierowcy, najczęściej 
rodzice naszych uczniów, stosują się do obo-
wiązujących zasad organizacji ruchu na par-
kingu i drodze do szkoły. Wzorowi kierowcy 
otrzymywali w prezencie dyplomy uznania, 
a mniej wzorowi musieli zjeść w „nagrodę” 
ćwiartkę cytryny. 

Finałową akcją był happening w formie 
„Odblaskowego marszu bezpieczeństwa”, 
w którym uczestniczyli zaproszeni goście, 
młodsi koledzy z przedszkola oraz wszyscy 
uczniowie naszej szkoły niosąc transparenty 
z hasłami promującymi bezpieczeństwo. Ko-
lorowy korowód prowadził „odblaskowy wąż”, 
szkolna maskotka tegorocznego konkursu.

* * *
Samuel Tronowski
uczeń III klasy Gimnazjum Społecznego 
w Woli Batorskiej

3 października, w ostatnim dniu „Ty-
godnia bezpieczeństwa” zorganizowaliśmy 
pokaz pierwszej pomocy. Jak ratować życie 
poszkodowanemu pokazywali strażacy oraz 
„Grupa pierwszej pomocy” z Gimnazjum 
Społecznego w Woli Batorskiej, która pod 
przewodnictwem Izabeli Szot, w zeszłym se-
mestrze zajęła pierwsze miejsce w XIV Rejo-
nowych Zawodach Pierwszej Pomocy w Wie-
liczce. Tworzą ją: Wiktoria Mrozowska, Daria 
Turecka, Darek Rusek, Patryk Cebulski, Edyta 
Krawczyk oraz autor informacji. 

Nasi przedstawiciele oprócz zwykłego 
pokazu udzielania pomocy przygotowali 
także scenkę teatralną, dzięki której ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej 
mogli zobaczyć udzielanie pierwszej pomocy 
w prawdziwym życiu.

SP w Zabierzowie Bocheńskim

Izabela Korbut
polonistka

Tegoroczne ślubowanie pierwszoklasi-
stów połączone było z akcją „Odblaskowa 
Szkoła”. Zanim pierwszoklasiści złożyli swo-

Ślubowanie w niepołomickiej „Trójce”

Odblaski ratują życie. Eksperyment naukowy 
w niepołomickiej „Trójce”
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we przypomnieli o konieczności noszenia 
kamizelek w drodze do i ze szkoły. Przedsta-
wili także główne hasła przyświecające tego-
rocznej edycji, np.: „jestem, więc nie śmiecę”. 
Obwieścili także uczniom, co kryje się za 
tymi hasłami. Uświadomili, co oznacza skrót 
ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektro-
niczny) i jakie korzyści płyną ze zbiórki elek-
trośmieci. 

W szkole nadal będą zbierane zakrętki, 
makulatura, plastikowe butelki, baterie, a od 
tego roku szkolnego również małogabaryto-
we elektrośmieci. 

SP w Zagórzu

Agnieszka Frąś
anglista w SP w Zagórzu, koordynator akcji 
odblaskowa szkoła w Zagórzu

17 września, na terenie kompleksu Solne 
Miasto w Wieliczce odbyło się wydarzenie 
kulturalne pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. 
Wśród atrakcji, była m.in. wystawa fotogra-
ficzna „Historia w policyjnym mundurze lata 
1919-2013” oraz prezentacja pojazdów i bro-
ni używanej w latach wcześniejszych.

Ważnym punktem tego wydarzenia było 
także Miasteczko Komunikacyjne, w którym 
uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na 
temat przepisów drogowych i umiejętności 
w jeździe na rowerze. Nasi uczniowie popisali 
się najlepszymi wynikami i zdobyli nagrody – 
kaski za zdobycie pierwszego i drugiego miej-
sca w jeździe indywidualnej oraz grupowej. 

Uczniowie naszej szkoły przeprowadzili 
także działania zmierzające do zwiększenia 
bezpieczeństwa w obrębie szkoły. 11 paź-
dziernika dzieci sprawdzały, czy na wyposa-
żeniu samochodów zatrzymywanych przez 
dzielnicowego Zbigniewa Dyjacha znajdują 
się w wyposażeniu kamizelki odblaskowe 
oraz, czy kierowcy mają zapięte pasy. 

Zamiast mandatów kierowcy otrzymali 
symboliczne czerwone kartki, które mają im 
przypominać o przestrzeganiu przepisów. Ci, 
którzy tego dnia o nich pamiętali dostali od 

BEZPiECZEńsTwO

ją pierwszą przysięgę uczniowską, przed-
stawiciele Samorządu Szkolnego w imieniu 
całej szkolnej społeczności wprowadzili 
najmłodszych uczniów w tajniki bezpiecz-
nego funkcjonowania w szkole i poza nią. 
Szczególnie zwrócono uwagę na obowiązek 
noszenia kamizelek i innych elementów od-
blaskowych.

Następnie, poprzez multimedialną pre-
zentację zaprezentowano najważniejsze 
działania podejmowane w ramach akcji Od-
blaskowa Szkoła. Kolejną ciekawostką było 
przedstawienie drugoklasistów, którzy pro-
mowali bezpieczne poruszanie się po drodze.

Wyposażeni w tak ważne informacje 
pierwszoklasiści przystąpili do ślubowania. 
Zgodnie z tradycją, dyrektor Lucyna Bednar-
czyk pasowała każdego pierwszoklasistę na 
ucznia oraz wręczała im legitymację szkolną. 
Otrzymali również kamizelki odblaskowe 
oraz odblaski. 

Podczas imprezy uczniowie wcielili 
się w rolę edukatorów i przekonywali spo-
łeczność lokalną do noszenia kamizelek 
i elementów odblaskowych. Sami przykład-
nie wyposażeni w odblaski zachęcali gości do 
zadbania o swoje bezpieczeństwo. Wręczali 
ulotki przekonujące, że ,,z odblaskiem wi-
docznie bezpieczniej”. Jak co roku przepro-
wadzono kwestę na rzecz chłopca poszkodo-
wanego w wypadku drogowym.

* * *
Anita Gajewska
nauczycielka przyrody

Izabela Korbut
polonistka

Odblaskowa akcja Sprzątania Świata. 
Szóstoklasiści ubrani w kamizelki odblasko-

Odblaskowy Patrol Drogowy, złożony z uczniów i dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej 
oraz przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji

Happening „Odblaskowy marsz bezpieczeństwa” oraz odblaskowy wąż, szkolna maskotka tego-
rocznego konkursu, Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
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dzieci orzeźwiające cukierki w odblaskowych 
kolorach.

Kilka dni później, miała miejsce kolejna 
inicjatywa uczniów i nauczycieli. Zaraz po 
ostatnim dzwonku, dzieci wraz z opiekunami 

i rodzicami wyruszyli w stronę Słomirogu. 
Uczniowie wyśpiewywali ułożone przez sie-
bie rymy w rytmie marsza wojskowego. „Noś 
odblaski w dzień i w noc, będzie z tobą wielka 
moc”, „nasza szkoła uczy cię, że odblaski nosi 

się”, „każdy kto odblaski ma, ten przepisy do-
brze zna” to tylko niektóre z nich. O zasadach 
bezpieczeństwa przypominał także transpa-
rent z hasłem „Bądź bezpieczny – świeć przy-
kładem”  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim wcielili się 
w rolę edukatorów i przekonywali społeczność lokalną do noszenia ka-
mizelek i elementów odblaskowych

Uczennice Szkoły Podstawowej w Zagórzu sprawdzają, czy na wypo-
sażeniu samochodów, zatrzymywanych przez dzielnicowego Zbigniewa 
Dyjacha, znajdują się kamizelki odblaskowe oraz czy kierowcy mają 
zapięte pasy

BEZPiECZEńsTwO

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Niepołomicach
ul Piękna 1, tel. (12) 281-11-72 oraz 
(12) 281-12-59
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7.00 – 15.00

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla 
osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Niepołomicach 
wtorki: od 15.30 do 17.30 – porady prawne
czwartki: od 15 do 17.30 – porady psycho-
logiczne oraz od 17.30 do 19.30 – spotkania 
grupy wsparcia dla osób doznających prze-
mocy

Komisariat Policji w Niepołomicach
pl. Zwycięstwa 8 tel. (12) 281-41-11
czynny całą dobę

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Niepołomi-
cach
ul. Grunwaldzka 11, tel. (12) 281-22-55
poniedziałki: od 8.00 do 17.00
wtorek-czwartek: od 8.00 do 16.00

piątek: od 8.00 do 15.00

Punkt konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 
w Niepołomicach
ul. Grunwaldzka 11, tel. (12) 281-22-55
środy: w godz. 16.00 – 20.00

Publiczna Ponadgminna Placówka Opie-
kuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dzienne-
go w Niepołomicach
ul. 3 Maja 23, tel. (12) 281-33-75
od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.30 – 18.30

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Niepołomicach
 ul. Korczaka 1, tel. (12) 281-19-99
czynna całą dobę

NZOZ Niepołomickie Centrum Profilak-
tyczno – Lecznicze
ul. Stefana Batorego 41 C, tel. (12) 281-37-64
czynne codziennie od 8.00 – 18.00

Ofiary przemocy mogą również ko-
rzystać z pomocy:

Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR 

w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka
tel. (12) 288-02-20

Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków, 
tel. (12) 425-81-70
czynny całą dobę

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
tel. (12) 421-92-82
całodobowy numer interwencyjny

Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny Komi-
tetu Ochrony Praw Dziecka
ul. Lubomirskiego 21/12, 31-509 Kraków
tel. (12) 430-35-03
czynny we wtorki i czwartki: 
od 15.00 do 18.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
tel. (22) 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna 
„Niebieskiej Linii”
całodobowy numer interwencyjny
mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

Wykaz instytucji w gminie Niepołomice
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Gra lepsza od wyników

Marek Bartoszek

Puszcza Niepołomice zamyka aktual-
nie tabelę piłkarskiej I ligi. Debiutancki 
sezon na zapleczu Ekstraklasy okazuje 
się niezwykle wymagającym doświad-
czeniem dla podopiecznych trenera 
Dariusza Wójtowicza. 

Po koncertowej grze na własnym terenie 
w spotkaniu z Okocimskim wygranym 
4-0 wydawało się, że zespół „łapie wiatr 

w żagle”. Piłkarze zbudowani drugim zwycię-
stwem w sezonie pojechali na trudny mecz 
do Katowic. Tam „Żubry” sensacyjnie prowa-
dziły 1-0 z GKS-em. W końcówce spotkania 
gospodarze potrafili jednak wyrównać i choć 
niedosyt pozostał, zespół wracał w poczuciu 
świetnego występu zakończonego cennym, 
wyjazdowym remisem. Eksperci byli zgodni, 
że miejsce w tabeli – już wówczas w strefie 
spadkowej nie pozwala na obiektywną ocenę 
potencjału zespołu. 

I kiedy wydawało się, że Puszcza poznała 
już pierwszoligowe realia i radzi w nich so-
bie coraz lepiej do Niepołomic przyjechała 
odrodzona Miedź Legnica mająca w składzie 
zawodników z niezliczoną liczbą występów 
w Ekstraklasie. Piłkarzy takich jak Łobodziń-
ski czy Zakrzewski, którzy 15 października 
wybiegli na Stadion Miejski w Niepołomicach 
sympatykom futbolu przedstawiać nie trzeba. 

Niestety, wspomniany Zbigniew Za-
krzewski, mający za sobą grę choćby w Lechu 

Poznań okazał się katem naszego zespołu. 
Strzelając dwie bramki i notując asystę walnie 
przyczynił się do porażki Puszczy (1-4). Ho-
norowe trafienie dla naszej drużyny zaliczył 
z rzutu karnego Dawid Kałat. 

Jak stwierdził po meczu trener Dariusz 
Wójtowicz: „Puszcza po raz pierwszy zde-
rzyła się z zespołem który był bezapelacyjnie 
lepszy we wszystkich elementach piłkarskiego 
rzemiosła”. Na następny mecz do Łęcznej 
piłkarze pojechali ze świadomością, że stra-
ta punktów może spowodować konieczność 
zajmowania ostatniej pozycji w gronie 18 ze-
społów walczących w rozgrywkach. 

Tak się niestety stało. Co więcej Puszcza 
kolejny raz straciła bramkę w pierwszych mi-
nutach meczu i kończyła spotkanie w osła-
bieniu, marnując w między czasie sytuacje 
idealne do wyrównania. Druga bramka była 
konsekwencją ambitnej pogoni za wynikiem. 

Zespół wrócił na tarczy i faktycznie znalazł 
się na ostatnim miejscu w tabeli. 

Paradoksalnie, większość trenerów dru-
żyn przeciwnych, w czasie pomeczowych 
wypowiedzi, docenia Puszczę i nie jest to ob-
jawem zbytniej kurtuazji. Piłkarze z Niepoło-
mic (poza meczem z Miedzią) nie odbiegają 
poziomem i umiejętnościami od bardziej 
doświadczonych rywali. Nie przekłada się to 
jednak na poprawę wyników. 

Do zakończenia rundy pozostały 4 spotka-
nia. Dwa w Niepołomicach oraz dwa wyjazdo-
we. Dodatkowo pod koniec listopada zostanie 
rozegrany jeden mecz rundy wiosennej. Z pew-
nością będzie to wymagający test dla zespołu. 

Wszyscy jednak wierzą, że przerwa zi-
mowa upłynie w o wiele lepszych nastrojach, 
a na wiosnę Puszcza do dobrej gry dołoży 
skuteczność dzięki czemu utrzyma się w roz-
grywkach I ligi    
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Niepołomice biegają

Kamila Gruszka
współorganizatorka akcji „Niepołomice 
biegają”

Mieszkańcy Niepołomic i okolic mają 
możliwość uczestniczenia w profesjo-
nalnych zajęciach biegowych MKS 
Spartakus pod okiem trenera Ilyi 
Markova.

To wicemistrz olimpijski i mistrz świa-
ta w chodzie sportowym, trener ka-
dry polskich chodziarzy oraz trener-

-asystent maratończyka, Henryka Szosta. 
Treningi są otwarte dla każdego – dla 

osób w każdym wieku i na różnym poziomie 
zaawansowania, także dla tych, którzy dopie-
ro rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. 
Obecnie treningi odbywają się dwa razy w ty-
godniu. 

W niedzielne przedpołudnia (godz. 
10.00) spotykamy się w puszczy na parkingu 
przy drodze na Bochnię. Po rozgrzewce na-

stępuje podział na grupy. Początkujący udają 
się na 4-kilometrowy marszobieg, czyli kilku-
minutowe bieganie przeplatane fazami odpo-
czynkowego spaceru. Liczna grupa średnio-
zaawansowana biegnie 7-kilometrową pętlę 
w tempie ok. 6 min. / km. Najbardziej roz-
biegani panowie pokonują nawet kilkanaście 
kilometrów biegnąc ok. 5.00-5.15 min. / km. 

Ważną częścią treningu są ćwiczenia si-
łowe, które wzmacniają mięśnie i zwiększają 
moc biegową. Zazwyczaj biegacze-amato-
rzy o nich zapominają lub celowo pomijają, 
a niektórzy w ogóle nie wiedzą, że trening 
biegowy to nie tylko bieganie. Dzięki trenero-
wi niepołomiccy biegacze gładko opanowu-
ją kolejne elementy siły biegowej, a zakwasy 
świadczą o dobrze wykonanej pracy.

W październiku rozpoczęliśmy treningi 
w sali gimnastycznej. Środowy trening (godz. 
19.00) zaczyna się przebieżką spod Szkoły 
Podstawowej w Niepołomicach. Kilkunasto-
minutowy bieg jest konieczną rozgrzewką 
przed ćwiczeniami na sali. Drabinki i maty 
pozwalają na wykonanie innych niż w pusz-
czy wariantów ćwiczeń na siłę biegową oraz 

pozycji rozciągających.
Chętnych biegaczy zapraszamy do uczest-

nictwa w treningach, gorąco zachęcamy mło-
dzież i osoby starsze. Trener, Ilya Markov, 
zapewnia, że każdy będzie miał możliwość 
ćwiczenia na swoim poziomie w satysfakcjo-
nujący sposób. 

Treningi będą odbywać się bez wzglę-
du na pogodę i o każdej porze roku. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu uda się nam zinte-
grować środowisko okolicznych biegaczy. 
Oprócz treningów planujemy wspólne wy-
jazdy na zawody, biegi koleżeńskie po pusz-
czy oraz motywacyjne spotkania towarzyskie.

Oprócz zajęć w ramach MKS Spartakus 
możliwe są także treningi pod kierunkiem 
Ilyi Markova w inne dni tygodnia. Można się 
umawiać telefonicznie 691 694 706 lub e-ma-
ilowo: ilmarkov@interia.pl  

informacje
www.mksspartakus.pl 
www.facebook.com/niepolomicebiegaja

Treningi są otwarte dla każdego – dla osób w każdym wieku i na różnym poziomie za-
awansowania, także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem.

Puchar Mistrza

Joanna Musiał

Osiem medali zdobyli zawodnicy Aka-
demii Karate Tradycyjnego Niepołomi-
ce podczas Pucharu Mistrza i Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Zawody rozegrano 12 października we 
Wrocławiu.

Dzień dla naszych karateków rozpo-
czął się bardzo wcześnie, wyjechali 
bowiem już o 5 rano.

Jako pierwsi startowali zawodnicy Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Potem rozpoczęły się zmagania najmłod-
szych. Wśród naszych maluchów byli debiu-
tanci, dla których występ w zawodach był 
nowym doświadczeniem. Młodsi karatecy 
czasami startowali ze starszymi od siebie 
nawet o 4 lata. To dosyć duża różnica wieku. 
Dawali sobie jednak radę i dzielnie walczyli.

Ci, którzy czekali na swoją kolej albo za-
kończyli już walki, gorąco dopingowali swo-
ich kolegów.

Start w turnieju to zawsze dobra lekcja dla 
zawodnika. Karatecy wynosili doświadczenie 
nie tylko z własnych pojedynków, wiele mo-
gli się też nauczyć obserwując walki innych.

Startujących było około pięciuset. Za-
wody trwały cały dzień. Dla niektórych 
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najbardziej męczące było samo oczekiwa-
nie na start, zwłaszcza jeśli trwało kilka 
godzin.

Sensei Paweł Janusz i sensei Rafał Waj-
da przez wiele godzin sędziowali pojedynki 
młodszych. Pod koniec dnia opuścili krze-
sła sędziowskie i stanęli na macie już jako 
zawodnicy. Obaj wystartowali w kata indy-

widualnym. Sensei Rafał zajął drugie, sensei 
Paweł trzecie miejsce.

Warto dodać, że turniej we Wrocławiu 
był dobrą rozgrzewką przed zbliżającymi się 
zawodami w Anglii, które odbędą się pod 
koniec października. W Pucharze Europy 
Dzieci wystartuje 14 zawodników z niepoło-
mickiego klubu  

wyniki
Kata
Wiktor Staszak – złoty medal
Julia Pogorzelska – złoty medal
Wiktor Janusz – złoty medal
Rafał Wajda – srebrny medal
Paweł Janusz – brązowy medal
Barbara Morajda – brązowy medal
Natalia Janusz – brązowy medal 
(Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików)
Kumite
Gabriela Nowak – brązowy medal

Paweł Janusz
szef Niepołomickiej Akademii Karate

Jestem zadowolony z występu naszych zawodników. Konsekwentnie realizowali założenia treningowe. Obserwując ich 
występy, wiem, że podążają w dobrym kierunku. Nie zawsze od razu zdobywają medal, czasami to kwestia czasu, ale 
najważniejsze jest to, że ciągle się rozwijają. Zawody to też dobra lekcja pokory. Porażki mogą nas wiele nauczyć. Zawod-
nicy muszą myśleć, a także analizować swoje walki, żeby nie popełniali bez przerwy tych samych błędów. Stale powtarzam 
moim zawodnikom, że nie miejsca na podium są najważniejsze, ale to, by dawali z siebie wszystko, gdy są na macie.

Zawody to też dobra lekcja pokory. Porażki mogą nas wiele nauczyć. Nie miejsca  
na podium są najważniejsze, ale to, by zawodnicy dawali z siebie wszystko,  

gdy są na macie.
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Korzenie
Karola Wojty³y
z dr Martą Burghardt rozmawia Lucyna Niedbała

W księgarniach 
pojawiła się kolejna 
papieska publikacja 
opracowana przez 
dr Martę Burghardt 
„Wadowickie korzenie 
Karola Wojtyły”.

Książka ma być odpowiedzią na pytanie, 
jaki był wpływ przedwojennych Wadowic na 
rozwój młodego człowieka, który po latach 
zastał papieżem. Zdaniem autorki wpływ ten 
był o wiele większy niż moglibyśmy przy-
puszczać.

Lucyna Niedbała: W jednym z listów do 
Mieczysława Kotlarczyka Karol Wojtyła pi-
sał: „Zawsze byłem mocno związany z mia-
stem mojego dzieciństwa i wczesnej młodo-
ści, z miastem, które mi dużo, bardzo dużo 
dało. Mam wrażenie, że więcej niż by dać 
mógł Kraków. Oddech miasta i oddech zie-
mi, pewną prostolinijność w sposobie my-
ślenia i niewątpliwy fundament kultury”.
Marta Burghardt: Oddech ziemi to na pewno 
ten niepowtarzalny krajobraz beskidzki. Na-
tomiast oddech miasta, to przede wszystkim 
jego kultura. Wadowice były miastem ludzi 
dobrze wykształconych. Wielokulturową 
społeczność współtworzyło środowisko woj-

skowe, adwokackie, pedagogiczne. Młody, 
dobrze zapowiadający się Karol Wojtyła miał 
dostęp do kwitnącego życia artystycznego 
i literackiego, przyjaźnił się z Ormianinem 
Antonim Bohdanowiczem, miał przyjaciół 
Żydów, na przykład Jerzego Klugera.

Tytuł sugeruje, że bohaterem Pani książki 
jest oczywiście Karol Wojtyła, ale już po 
wstępnej lekturze dowiadujemy się, że bo-
haterów jest więcej. Kim oni są?
Najogólniej mówiąc Wadowice i Wadowi-
czanie. Wielu z Wadowiczan wpłynęło bez-
pośrednio lub pośrednio na Karola Wojtyłę. 
Warto wspomnieć Emila Zegadłowicza, Ję-
drzeja Wowrę, Stefana i Mieczysława Ko-
tlarczyków, Franciszka Suknarowskiego czy 
Wincentego Bałysa. 

Na okładce książki jest fotografia młodego 
Karola Wojtyły.
Zdjęcie z okładki wykonano w Wadowicach, 

prawdopodobnie w maju 1938 roku. Za-
chowane zostało na świadectwie dojrzałości 
Karola Wojtyły, a przechowywane jest w ar-
chiwum kurii krakowskiej. W tle widoczna 
jest fara, dzisiejsza Bazylika Ofiarowania Naj-
świętszej Marii Panny.

Dr Marta Burghardt

Swoją przygodę z twórczością Karola 
Wojtyły zaczynała jako tłumaczka jego 
młodzieńczych poezji. Jest autorką m. in. 
słynnej już książki „Nieznany przyjaciel 
Karola Wojtyły”, opowiadającej o przy-
jaźni Wojtyły z wadowickim malarzem 
i rzeźbiarzem Wincentym Bałysem. 

Obecnie jest nauczycielem języka wło-
skiego w zespole Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niepołomicach.



Listopad 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    27

W kolejnych rozdziałach pisze Pani między 
innymi o rodzinie państwa Wojtyłów, okre-
sie szkolnym Karola Wojtyły, działalności 
kulturalno-artystycznej w którą się anga-
żował. Czy odkryła Pani wydarzenia z życia 
Karola Wojtyły i jego bliskich, które pozo-
stały do tej pory nieznane?
Raczej nie, ale na przykład jako pierwsza 
dotarłam do katalogów Szkoły Powszechnej 
imienia Stanisława Jachowicza w Wadowi-
cach, do której w roku szkolnym 1913/1914, 
do klasy drugiej, został zapisany Edmund 
Wojtyła – starszy brat Karola. Ten fakt pod-
waża opinię biografów, którzy twierdzą, że 

Wojtyłowie sprowadzili się do Wadowic 
dopiero w 1919 roku. Czy praca jest od-
krywcza? Powiedziałabym, że w niewiel-
kim stopniu, ale należało przede wszystkim 
sprostować wiele nieprawdziwych, obiego-
wych sądów.

Karol Wojtyła miał starsze rodzeństwo, co 
wiadomo o jego siostrze?
Ojciec Święty rzeczywiście niewiele mówił 
na temat siostry. Miała na imię Olga Maria, 
urodziła się 7 lipca 1916 roku, żyła tylko szes-
naście godzin i dwa dni później odbył się jej 
pogrzeb. Prawdopodobnie została pochowa-
na na cmentarzu w Wadowicach lub Białej.

Jakie relacje łączyły Karola i Edmunda 
Wojtyłów? Czy mimo różnicy wieku bracia 
mieli wspólne zainteresowania?
Edmund był o czternaście lat starszy i chęt-
nie opiekował się młodszym bratem. Zabie-
rał go między innymi na mecze, nosił na 
barana, a kiedy Karol był większy, razem 

wybierali się w góry. Gdy w 1931 roku Ed-
mund objął stanowisko sekundariusza, czyli 
zastępcy ordynatora oddziału zakaźnego 
w szpitalu w Bielsku, niemal co niedzielę by-
wał u niego ojciec wraz z młodszym bratem. 
Później Karol jeździł samodzielnie odwie-
dzać brata w szpitalu i prawdopodobnie tam 
organizował dla pacjentów tak zwany „teatr 
jednego aktora”.

Karol Wojtyła, jako papież z wdzięcznością 
wyrażał się o wadowickiej szkole, o nauczy-
cielach. Wiemy, że osiągał bardzo dobre 
wyniki, jaka była jego ulubiona metoda 
nauki?
Ucząc się języków obcych słówka zapamię-
tywał chodząc po pokoju z otwartą książką 
i powtarzając je dotąd, dopóki ich nie opa-
nował. Z nauką, na przykład historii, było 
inaczej, ponieważ nauczyciel zadawał tekst 
do przeczytania w domu, następnie z tego 
tekstu odpytywał i dopiero później uzupeł-
niał wiadomości uczniów. Przypuszczam, że 
w przyswajaniu wiedzy z historii, podobnie 
jak w odkrywaniu piękna literatury, pomagał 
Karolowi ojciec. Wspólnie też powtarzali lek-
cje na dzień następny podczas wieczornych 
spacerów.

Karol Wojtyła lubił recytować, śpiewać, 
tańczyć, współredagował gazetkę szkół 
średnich „Głos Młodych”, był prezesem 
Koła teatralnego. Jak te artystyczne zainte-
resowania oceniał jego ojciec i rodzina? 
Ojciec oczywiście był bardzo przychylny 
wyborom syna. Warto dodać, że Wojtyła 
rozwijał także swoje zainteresowania nauko-
we w kole historycznym, a w ramach Koła 
Ligii Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwga-
zowej wygłaszał referaty o obronie przeciw-
lotniczej. Począwszy od klasy szóstej, pełnił 
ważne funkcje w samorządach uczniow-
skich. 
Wracając do fascynacji artystycznych, prze-
sądziły one o wyborze studiów polonistycz-
nych i planach związanych z aktorstwem. 
Ojciec popierał tę decyzję, ale nie dwie star-
sze ciocie Karola Wojtyły, które wyrażały 

stanowczy sprzeciw i deprecjację dla zawodu 
aktorskiego.

Wśród wadowickiej młodzieży szkolnej 
krzewiono wówczas idee oszczędności. Czy 
młody Karol był osobą oszczędną?
Był bardzo oszczędny. Szkolna Kasa Oszczęd-
ności była wówczas pod kuratelą Komunal-
nej Kasy Oszczędności, a Karol Wojtyła miał 
jeden z najwyższych wkładów w klasie. Jak 
odnalazłam, była to kwota 266 złotych. Z całą 
pewnością nie świadczy to o zamożności 
Wojtyłów, ale o systematycznym wpłacaniu 
przez chłopca niewielkich kwot za cenę od-
mówienia sobie drobnych przyjemności.
Pisze pani, że Karol Wojtyła senior grał 
z synem w piłkę nożną tak zwaną szma-
ciankę. Jakim sportowcem był Karol Woj-
tyła junior?
Oczywiście grał bardzo dobrze w piłkę, był 
bramkarzem, miał pseudonim Martyna. 
Grał też w ping-ponga, był bardzo dobry 
w pływaniu, a pływać nauczył go ojciec. 
Uprawiał kajakarstwo, zimą jeździł na nar-
tach, łyżwach, grał w hokeja. To zamiłowa-
nie do sportu towarzyszyło Wojtyle na każ-
dym etapie życia.

Jak kształtowały się relacje koleżeńskie Ka-
rola Wojtyły?
Był chłopcem bardzo lubianym, przystoj-
nym, ładnie śpiewał, dobrze tańczył, zapra-
szano go na wszelkie imprezy koleżeńskie. 
Na przykład Danuta Pukłówna wspomina 
komers, jaki urządzono u niej w domu po 
maturze. Przy tej okazji poprosiła ona Karo-
la, aby ten wpisał się jej do pamiętnika. Woj-
tyła ułożył dla niej wiersz, który do dzisiaj 
się zachował, a który możemy przeczytać 
właśnie w „Wadowickich korzeniach Karola 
Wojtyły”.
Warto też przypomnieć, że wspólnie z ko-
legami i koleżankami Karol grał w teatrze, 
wśród tych koleżanek, partnerek scenicznych 
były dziewczęta, które przypuszczam, mu 
się podobały. Taką najładniejszą z tej grupy 
była Kazia Żakówna – prawdziwa słowiańska 

MAgAZyN

Ojciec Święty niewiele mówił na temat siostry. Miała na imię Olga Maria, urodziła się 
7 lipca 1916 roku, żyła tylko szesnaście godzin i dwa dni później odbył się jej pogrzeb. 

Prawdopodobnie została pochowana na cmentarzu w Wadowicach lub Białej.

Ucząc się języków obcych słówka zapa-
miętywał chodząc po pokoju z otwartą 
książką i powtarzając je dotąd, dopóki 

ich nie opanował.

Był bardzo oszczędny. Szkolna Kasa Oszczędności była wówczas pod kuratelą  
Komunalnej Kasy Oszczędności, a Karol Wojtyła miał jeden z najwyższych  

wkładów w klasie. Jak odnalazłam, była to kwota 266 złotych.
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piękność. Miała bardzo długie blond warko-
cze i zawsze w jasełkach grała Matkę Bożą. Ją 
to Karol Wojtyła wybrał do roli Barbary Ra-
dziwiłłówny, a sam wystąpił w tytułowej roli 
Zygmunta Augusta. 

W trakcie pracy miała pani niepowtarzalną 
okazję poznać wielu świadków życia Karola 
Wojtyły, które z tych osób zrobiły na Pani 
szczególne wrażenie?
Najserdeczniejsze relacje łączą mnie z Da-
nutą Michałowską, bardzo miłe są spotkania 
z Haliną Kwiatkowską, w doskonalej formie 
jest Eugeniusz Mróz – ostatni żyjący uczeń 
z papieskiej klasy. Janusz Kotlarczyk, brata-
nek Mieczysława, jest dla mnie nieocenio-
nym źródłem informacji. 

Największe wrażenie zrobiło na mnie spotka-
nie w 2010 roku z Jerzym Klugerem w Rzy-
mie. Opuścił on Polskę w czasie II wojny 
światowej i już nie wrócił. Językiem pol-
skim posługiwał się właściwie sporadycznie, 
mieszkał w Rzymie, ożenił się z Irlandką, ten 
język można powiedzieć u niego nie ewolu-
ował. Używał słownictwa takiego, jakim po-
sługiwano się w latach dwudziestych i trzy-

dziestych ubiegłego wieku.
Książka została pięknie wydana, jest rów-
nież bogato ilustrowana, do jakiego czytel-
nika kieruje pani swoją publikację?
Książka jest napisana językiem prostym, nie-
wyszukanym, styl jest przystępny. Moją pu-
blikację kieruję do wszystkich czytelników. 
Moim marzeniem jest, aby trafiła do każdej 
polskiej rodziny  

MAgAZyN

Grał bardzo dobrze w piłkę, był bramkarzem, miał pseudonim Martyna.  
Grał też w ping-ponga, był bardzo dobry w pływaniu, a pływać nauczył go ojciec. 

Uprawiał kajakarstwo, zimą jeździł na nartach, łyżwach, grał w hokeja.  
To zamiłowanie do sportu towarzyszyło Wojtyle na każdym etapie życia.

Okienko z widokiem na Niepołomice

z Desisławą Christozową-Gurgul rozmawia Marcin Urban

nie Wolno
przepuszczaæ ¿ycia przez palce
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Marcin Urban: Czy lubi Pani Niepołomice?
Desisława Christozowa-Gurgul: Oczywiście, 
że lubię. To taki mały satelita Krakowa, mia-
sta, które wybrałam na swój dom. Niepoło-
mice związane są z Krakowem historycznie 
i architektonicznie. Byłam kilka razy świad-
kiem wyjątkowych spektakli na dziedzińcu 
waszego zamku. Do tego cudowna puszcza, 
miejsce, gdzie można się odprężyć i nałado-
wać energią. Wiele razy jeździłam do Niepo-
łomic i spacerowałam w lasach dookoła, po-
nieważ mieszkała tam kiedyś moja najbliższa 
przyjaciółka z Polski. Mam więc jak najlepsze 
wspomnienia związane z Niepołomicami.

Czym różnią się Bułgarzy od mieszkańców 
naszego kraju? 
Wydaje mi się, że ludzie wszędzie w dużym 
stopniu są tacy sami. Tak samo dążą do 
szczęścia, potrzebują akceptacji, realizacji 
sił twórczych. Tak samo trochę narzekają 
na czasy, w jakich przyszło im żyć, na rzą-
dzących, na warunki życiowe. Tak samo są 
dumni ze swojej przeszłości, tradycji, mają 
silnie rozwiniętą świadomość narodową 
i tak samo chcieliby zapewnić lepsze jutro 
swoim dzieciom. 
Ale przecież miałam mówić o różnicach! 
Otóż, wydaje mi się, że różnimy się przede 
wszystkim temperamentem. Polacy, jako 
naród północny, są bardziej powściągliwi 
w wyrażaniu swoich uczuć, bardziej opano-
wani. Wiadomo, że im bardziej na południe, 
tym ludzie zachowują się bardziej żywioło-
wo, więcej gestykulują, głośniej mówią i się 
śmieją. Ja też taka jestem, jako córa południa. 
Muszę powiedzieć, że spotyka się to z bar-
dzo miłym odbiorem i akceptacją. A zatem 
ta różnica raczej mi sprzyja, niż przeszkadza. 
Szczerze mówiąc czuję się w Polsce jak u sie-
bie i jestem tu szczęśliwa. 

Czym jest dla mieszkańców Bułgarii mu-
zyka? 
Muzyka jest nieodłączną częścią życia Buł-
garów. Towarzyszy im od zarania dziejów, 
pomaga wyrażać stany ducha, jednoczy, za-
grzewa do boju, podrywa do tańca, po prostu 
daje radość. Nieprzypadkowo Bułgaria jest 
nazywana krajem Orfeusza. Według legendy 
urodził się on w górach Rodopach. Być może 
dzięki temu Bułgarzy są obdarzeni pięknymi 
głosami. 

Bogactwo muzyki ludowej fascynuje do dzi-
siaj, ponieważ wyraża ona moc poetycką 
całego narodu, jak powiedział nasz poeta 
Penczo Slawejkow. Daliśmy światu także zna-
komitych śpiewaków operowych o między-
narodowej sławie: Boris Christow, Nikolaj 
Gjaurow (nazywano go „największym basem 
planety”), Nikola Gjuzelew, Gena Dimitrowa 
(zdobywczyni nagrody „Złoty Verdi”), Rajna 
Kabaiwanska, Aleksandrina Milczewa…

Z wielką pasją śpiewa Pani piosenki ludowe 
wielu narodów. Czy muzyka ukazuje klimat 
danej okolicy? Jakie są jakieś cechy charak-
terystyczne folkloru różnych krajów? 
To prawda, śpiewam pieśni ludowe z róż-
nych regionów. Jestem jedną z wokalistek 
krakowskiego zespołu „Piwnica świętego 
Norberta”, który liczy sobie już ponad 20 
lat. Wśród artystów jest jedna Angielka, no 
i Bułgarka. 
W naszych koncertach stawiamy na różno-
rodność, wielokulturowość, inspiracje róż-
nymi gatunkami muzycznymi. Programy są 
wędrówką przez świat, więc rozbrzmiewają 
różne języki, różne rytmy. Ja siłą rzeczy re-
prezentuję Bałkany. 
W bałkańskiej muzyce ludowej często wystę-
pują rytmy łamane, nieparzyste, na przykład 
na 7, czyli raz, dwa, trzy; raz, dwa; raz, dwa. 
Taki rytm ma popularna serbska pieśń „Ajde, 
Jano”. Kiedy chcę wciągnąć publiczność do 
klaskania, proponuję im wystukiwać nastę-
pującą frazę: sa-mo-lot le-ci, le-ci. Wychodzi 
to idealnie na siedem. 
Nasz zespół koncertuje w Krakowie, ale nie 
tylko, jeździmy również po świecie. Myślę, 

że chętnie zagralibyśmy w Niepołomicach, 
może na dziedzińcu zamkowym? 

W ilu językach potrafi Pani śpiewać? 
Och, musiałabym policzyć. Chwileczkę… 
Wyszło mi czternaście. Te języki dzielą się 
na trzy kategorie: te które znam (bułgarski, 
polski, rosyjski, angielski), te, które rozu-
miem (starocerkiewnosłowiański, serbski, 
macedoński, ukraiński, łemkowski) oraz ta-
kie, których nie znam (francuski, niemiecki, 
grecki, hebrajski, romski). 
Te ostatnie stanowią największe wyzwanie, 
ponieważ teksty piosenek są dla mnie po 
prostu ciągiem nic nie znaczących dźwięków. 
Żeby zapamiętać taki tekst, trzeba go powtó-
rzyć średnio milion razy, ale da się. 

Wychowuje Pani w Polsce córeczkę. Czy 
ona mówi w dwóch językach? 
O tak, oczywiście. Szansa bycia dwujęzycz-
nym jest prezentem od losu, więc nie można 
jej zmarnować. Jest to odpowiedzialność ro-
dzica. Ja jestem filologiem i sprawa bilingwi-
zmu interesowała mnie od dawna. Czytałam 
dużo na ten temat. 
Jeśli dziecko ma kontakt z danym językiem 
od pierwszych chwil życia, będzie nim wła-
dało jak native speaker. Jeśli natomiast prze-
gapi się pierwsze miesiące, później będzie 
się uczyło tego języka jako obcego i nigdy 
nie osiągnie 100% biegłości, zarówno fone-
tycznie jak i gramatycznie. Dlatego jestem 
bezwzględna i mówię do mojej córki tylko 
po bułgarsku. Ja jestem jej jedynym źródłem 
„bułgarskości”, więc nie mogę odpuścić. 
Oczywiście, pójdziemy dalej, będę ją uczyć 
czytać i pisać cyrylicą, będę ją uczyć naszej 
historii i tradycji. Już teraz dużo śpiewamy 
razem, tak jak ja śpiewałam w domu z moją 
babcią. To dzięki niej znam mnóstwo pięk-
nych piosenek ludowych. Chciałabym prze-
kazać córce ten skarb. 

Co sprawiło, że postanowiła Pani zamiesz-
kać na stałe w Krakowie? 
Miłość! Miłość do kultury polskiej, do języ-
ka, do cudownej, niepowtarzalnej atmosfery 
miasta i wreszcie miłość do pewnego Kraku-
sa, który stał się moim mężem. 

Jaką myślą przewodnią kieruje się Pani 
w swoim życiu? 

Polacy, jako naród północny, są bardziej powściągliwi w wyrażaniu swoich uczuć, 
bardziej opanowani. Wiadomo, że im bardziej na południe, tym ludzie zachowują 
się bardziej żywiołowo, więcej gestykulują, głośniej mówią i się śmieją. Ja też taka 

jestem, jako córa południa.

Bułgaria jest nazywana krajem Orfeusza. 
Według legendy urodził się on w górach 
Rodopach. Być może dzięki temu Bułga-

rzy są obdarzeni pięknymi głosami.

Jeśli dziecko ma kontakt z danym językiem od pierwszych chwil życia,  
będzie nim władało jak native speaker. Jeśli natomiast przegapi się pierwsze miesiące, 
później będzie się uczyło tego języka jako obcego i nigdy nie osiągnie 100% biegłości, 

zarówno fonetycznie jak i gramatycznie.
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Kiedy byłam młodsza, ciągle czekałam na 
jakieś wielkie wydarzenie, które nada sens 
mojemu życiu albo uczyni mnie szczęśli-
wą. Z biegiem czasu zrozumiałam, że trzeba 
cieszyć się każdą chwilą, że ważne jest to, co 
dzieje się tu i teraz, że nie wolno przepusz-
czać życia przez palce, lecz trzeba czerpać 

z niego pełnymi garściami. 
Bardzo ważne jest też być dobrym, dla 
siebie i dla otaczających nas ludzi. Staram 
się taka być, a moją myślą przewodnią jest 
zdanie św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na 
pierwszym miejscu, tam wszystko jest na 
swoim”  

Miłość! Miłość do kultury polskiej, do języka, do cudownej,  
niepowtarzalnej atmosfery miasta i wreszcie miłość do pewnego Krakusa,  

który stał się moim mężem, sprawiła, że zamieszkałam na stałe w Krakowie.

Z biegiem czasu zrozumiałam, że trzeba cieszyć się każdą chwilą,  
że ważne jest to, co dzieje się tu i teraz, że nie wolno przepuszczać życia przez palce,  

lecz trzeba czerpać z niego pełnymi garściami.

Desisława Christozowa-gurgul

Pochodzi z Bułgarii. Obecnie miesz-
ka i pracuje w Krakowie. Tutaj założy-
ła rodzinę i tutaj wychowuje córeczkę. 
Oprócz pracy zawodowej, pasjonuje się 
śpiewem. 

Występuje przy różnych okazjach, wyko-
nując zarówno z instrumentalistami, jak 
również a’capella, piosenki, zwłaszcza 
muzykę ludową prawie wszystkich naro-
dów Europy. 

Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Po 
polsku, z miękkim akcentem, streszcza 
śpiewane piosenki, opowiada o ich po-
chodzeniu i przeplata swoje występy 
anegdotami o ludziach i zdarzeniach.

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola wielkiego
Rozpoczęła się procedura przyjmowania zgłoszeń do Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego 2014. Nagroda 
jest przyznawana młodym ludziom zajmującym się projektami promującymi jedność europejską. Wnioski o udział w 7 edycji 
Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego 2014 można zgłaszać do 20 stycznia 2014 roku.

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego wręczana jest przez Parlament Europejski oraz Fundację Międzynarodowej 
Nagrody im. Karola Wielkiego. Nagradzane są projekty stworzone przez osoby w wieku od 16 do 30 lat, pokazujące różne drogi dzia-
łania młodym ludziom żyjącym w zjednoczonej Europie. W przeszłości nagradzane były programy wymian młodzieżowych, projekty 
internetowe oraz przedsięwzięcia artystyczne o tematyce europejskiej.

Przy okazji rozpoczęcia Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego 2014 przewodniczący Schulz powiedział: „Bierzcie 
udział w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Odegrajcie swoja rolę w kształtowaniu przyszłej Europy, sprawcie 
by usłyszano wasz głos. Wasze pomysły się liczą!”.

Pula nagród 10 tysięcy euro
3 nagrodzone projekty (wybrane spośród 28 krajowych laureatów) otrzymają kolejno nagrody w wysokości 5, 3 i 2 tysięcy euro. Po-
nadto ich twórcy zostaną zaproszeni jesienią do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli bądź Strasbourgu.
Autorzy 28 projektów, które zostały wybrane najlepszymi w każdym z krajów członkowskich zostaną zaproszeni na ceremonię wręcze-
nia Europejskiej Młodzieżowej Nagrody im. Karola Wielkiego w maju 2014 roku w Akwizgranie, połączoną z czterodniową wycieczką 
po mieście.

Zwycięzcy edycji 2013
W roku 2013 pierwsze miejsce zajął hiszpański projekt medialny Europe on Track. Drugie – polski projekt, konkurs fotograficzny  
Discover Europe. Trzecią nagrodę wygrał natomiast estoński obóz dla młodych ludzi „The Story of my Life”.

Najważniejsze daty
•	Rozpoczęcie	przyjmowania	zgłoszeń	przez	internet	-	25	października	2013.
•	Zakończenie	przyjmowania	zgłoszeń	-	20	stycznia	2014.
•	Wybór	28	krajowych	projektów	przez	krajowe	jury	-	3	marca	2014.
•	Wybór	3	laureatów	przez	międzynarodowe	jury	-	10	kwietnia	2014.
•	Ceremonia	wręczenia	nagród	w	Akwizgranie	-	27	maja	2014.

Więcej informacji:
www.charlemagneyouthprize.eu
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recenzje 

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…

Jorge Bergoglio

W niebie i na ziemi
Znak
Kraków, 2013

Kilka miesięcy temu byli-
śmy świadkami wyboru nowego 
papieża. Został nim mało znany 
kardynał z Argentyny – Jorge 
Bergoglio. Teraz papież Franci-
szek jest głową Kościoła Kato-
lickiego, dlatego warto poznać, 
jaki jest jego stosunek do wielu 
kwestii związanych z religią, wi-
zją kościoła, społeczeństwa. 

W książce „W niebie i na zie-
mi” zapisana została rozmowa 
przyszłego papieża z rabinem 
Abrahamem Skórką. Rozmowa 
pomiędzy przedstawicielami 
dwóch różnych religii, które jed-
nak wiele łączy, przede wszyst-
kim, miłość do Boga i bliźniego, 
czy pragnienie pokoju między 
narodami. 

Czytając, poznajemy myśli 
Bergoglio o Bogu, szatanie, wie-
rze, różnych religiach. Zgłębiamy 
się w rozważania dotyczących 
celibatu, eutanazji, globalizacji. 
Nie brakuje tutaj również zagad-
nień społecznych i dotyczących 
konfliktów na świecie. 

Joanna Jodełka

Kamyk
Świat Książki
Warszawa, 2012

Bohaterem powieści jest Da-
niel Koch, który dzień przed za-
planowanym wyjazdem, wybrał 
się na firmową imprezę wraz z in-
nymi pracownikami. Z imprezy 
wychodzi razem z Ewą, która 
niespodziewanie zaprasza go 
do swojego mieszkania. To tam 
pierwszy raz spotyka niewidomą 
Kamilę (zwaną „Kamykiem”), 
córkę Ewy. Daniel myśli, że to ich 
pierwsze i ostatnie spotkanie. 

Następny dzień przynosi mu 
jednak dużą niespodziankę. Po 
przyjściu do pracy Koch dowia-
duje się, że prezes firmy został 
zastrzelony, Ewa walczy w szpi-
talu o życie. On musi natomiast 
zaopiekować się Kamilą, gdyż 
dziewczynka prawdopodobnie 
będzie kolejną ofiarą mordercy. 
Kamila była przecież świadkiem 
morderstwa i mimo tego, że jest 
niewidoma potrafi rozpoznać 
człowieka, który strzelał.

Czy małej grozi niebezpie-
czeństwo? Kto i dlaczego zabił 
prezesa poznańskiej firmy? Jakie 
powiązania łączyły Ewę z praco-
dawcą?

Jacek Komuda

Diabeł Łańcucki
Fabryka Słów
Lublin, 2013

Na ziemiach XVII-wiecznej 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów zamieszkiwało wielu war-
chołów, infamisów, pieniaczy 
i okrutników, dopuszczających 
się przestępstw, gwałtów i in-
nych haniebnych czynów. Żaden 
z nich jednak nie mógł równać 
się Imć Panem Stanisławem 
Stadnickim zwanym przez ów-
czesnych „Diabłem”. 

Stadnicki już za życia stał się 
legendą. Jego zamek w Łańcucie 
nazywano „Piekłem”. Szlachcic 
prowadził krwawe wojny pod-
jazdowe z okolicznymi sąsia-
dami. Zubożałych szlachciców 
więził w lochach. Torturował ich 
ze szczególnym okrucieństwem, 
a następnie zagarniał bezpraw-
nie ich majątki i dobra wszelkie. 

Książka, to świetna powieść 
przygodowo-historyczna, nie po- 
zbawiona elementów fantastycz-
nych. Komuda w znakomity 
sposób wskrzesza obraz dawnej 
Polski. Piękno bieszczadzkiej przy-
rody stanowi tło do opisów miast, 
jarmarków, siedzib magnackich 
i obyczajów szlacheckich.

Agnieszka Kowalska

Czas na mnie…
Czerwone i Czarne
Warszawa, 2013

Książka Kowalskiej, to bar-
dzo osobista, pełna emocji 
i uczuć, opowieść o nieżyjącym 
już, niestety Maćku Kozłowskim, 
jej życiowym partnerze i znanym 
aktorze filmowym oraz teatral-
nym. Autorka poprzez swoje 
wspomnienia, pragnie nam po-
kazać wspaniałego, wrażliwego 
człowieka, jakim był Maciek. 

Pisze ona o wspólnie spędzo-
nych latach, o wzajemnej miłości, 
o chwilach dobrych i złych. Zapis 
wspomnień, okraszony jest daw-
ką humoru i autoironii. Znajdzie-
my tu również obraz człowieka, 
który pomimo świadomości 
ciężkiej, wyniszczającej choroby, 
do końca nie poddaje się i walczy 
z nią, próbując normalnie żyć. 
„Czas na mnie…” stanowi rów-
nież świadectwo radzenia sobie 
ze stratą ukochanej osoby na swój 
indywidualny sposób. 

Wspomnienia przenoszą nas  
w inny duchowy wymiar. Opo-
wieści autorki podejmującej 
trudne sprawy, jakimi są choroba, 
powolne odchodzenie i śmierć 
najbliższej osoby znajdziemy jed-
nak ukojenie i spokój  
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Krête scie¯Ki 
losu, czyli „Droga do marzeñ” 
Krystyny Mirek

W czasie lektury spaliłam czajnik, 
bo zaczytana na amen, 
zapomniałam o wstawionej wodzie.

Magdalena Kordel
pisarka, blogerka

Krystyna Mirek napisała kolejną, 
po „Pojedynku Uczuć”, rewelacyj-
ną powieść. Uwielbiam książki, 
które same się opowiadają, któ-

rych bohaterowie stają się mi bliscy, za któ-
rych nie wiedząc kiedy zaczynam trzymać 
kciuki. Taka jest właśnie „Droga do marzeń”. 

Biedna, biedna, biedna Konstancja! To 
była moja pierwsza myśl, gdy zaczęłam czy-
tać powieść. Myśl na pozór bezsensowna, 
bo cokolwiek można powiedzieć o 23-letniej 
Konstancji to można, ale na pewno nie to, że 
jest biedna. Przynajmniej nie materialnie. Bo 
jeżeli chodzi o postrzeganie świata, to już zu-
pełnie odrębna sprawa. 

Konstancja jest córką bogatych, a właści-
wie bardzo, bardzo bogatych rodziców. Ma 
wszystko: zasobnych, wpływowych przyja-
ciół, złotą kartę kredytową, która zapewnia 
jej poczucie błogiego spokoju i bardzo spre-
cyzowane plany na przyszłość. Zamierza bo-
gato wyjść za mąż i spędzić życie korzystając 
z portfela męża. 

Dziewczyna jest święcie przekonana, że 
nic jej w tych założeniach nie może przeszko-
dzić. Widać nie zna powiedzenia „Jeśli chcesz 
rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich 
planach na przyszłość”. Tak czy inaczej, Kon-
stancja jest dzieckiem, któremu nie przycho-
dzi do głowy, że w jej życiu coś może pójść 
nie po jej myśli. Bo dlaczego miałoby się tak 
stać? Zawsze przecież miała wszystko, a jak 
nie miała, to złota karta otwierała drzwi do 
spełnienia każdego marzenia. Tak było do 
momentu, gdy okazało się, że z minuty na 
minutę zostaje bez niczego. 

Zaklęcie „Sezamie otwórz się” przesta-
je działać. Konta są pozamykane, dom za-
mknięty, przyjaciele odwracają się plecami, 
a rodzice znikają. Konstancji nie pozostaje 
nic innego, jak tylko odbyć przyspieszony 
kurs radzenia sobie z rzeczywistością i to 
taką, którą dziewczyna do tej pory znała tyl-
ko z czytanych książek i programów telewi-
zyjnych. Jak poradzi sobie Konstancja, gdy 
przez zadziwiający splot okoliczności zosta-
nie zmuszona stać się cząstką szarego tłumu 
do tej pory obserwowanego jedynie zza szyb 
drogich aut? Czy noc spędzona na dworcu 

wśród bezdomnych może zmienić definityw-
nie czyjeś życie?

Konstancja nie jest jedyną bohaterką 
„Drogi do marzeń”. Jest jeszcze Anna. Anna 
perfekcjonistka, doskonała aktorka, odgry-
wająca szczęśliwą żonę. Anna, która przez 
lata udaje, że kocha swojego męża. Anna 
rozpaczliwie tęskniąca za małym dzieckiem, 
które dawno temu urodziła i które zmarło 
tuż po porodzie. Anna wie jedynie, że była to 
dziewczynka, Anielka. I na tym jej wiedza się 
kończy. 

Nie wie nawet tego, gdzie jej córeczka 
została pochowana. Dlatego opiekuje się 
opuszczonym grobem nieznanego maleń-
stwa. Jej mąż i dzieci, które przyszły później 
na świat doskonale znają tragiczną historię 
i mimo wysiłków Anny widzą jak na dłoni, 
że cień zmarłej Anielki niszczy ich rodzinę. 
I wszyscy powoli zaczynają mieć tego dość. 
Co zrobią? Jak potoczą się ich losy i jak splotą 
się z losami Konstancji?

Wspomnę tylko jeszcze, że czytając książ-
kę dziwiłam się niepomiernie matce Kon-
stancji. Nie mogłam pojąć, jak mogła tak bez 
słowa, tak po prostu zostawić swoje dziecko 

Czasami zbyt zapętleni, zbyt nastawieni na branie, możemy zapomnieć o tym,  
co w życiu jest najważniejsze i przebudzenie może okazać się okrutne,  

a spełnione marzenia mogą zamienić się w koszmar i zrujnować życie i nam i innym.
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Marcin Urban

Odpowiedzi były nadzwyczaj 
zgodne, a przy tym wcale nie 
chodziło o sprawy materialne. 
Przeciwnie, wiele osób żałowa-

ło, że tak wiele czasu poświęcili na ciężką 
pracę, zamiast wykorzystywać go na przy-
kład na realizowanie marzeń, zwłaszcza 
wspólnie z przyjaciółmi. Przyjaźń uznali bo-
wiem za wartość większą, niż jakiekolwiek 
inne sprawy.

Sporo osób mówiło o smutku z tego 
powodu, że nie potrafili innym powiedzieć 
o tym, co naprawdę czują. Być może zabrakło 

im odwagi, aby wyznać komuś miłość? 
Jeszcze innym było przykro, że nie umie-

li podążyć swoją własną drogą życiową, lecz 
postępowali tak, jak większość, czyli w spo-
sób wynikający z ogólnie przyjętych sche-
matów i standardów. Tym ludziom zabrakło 
więc śmiałości, aby realizować własne plany 
i stworzyć coś nowego, własnego, niezwy-
kłego. 

Kolejne osoby mówiły z rozgorycze-
niem, że choć zdobyły wiele różnych umie-
jętności, to jednak nie nauczyły się cenić 
szczęścia wtedy, kiedy ono było, i niestety 
dostrzegały je dopiero wtedy, kiedy szczę-
ście już przeminęło.

W powyższych wypowiedziach właściwie 
nie ma niczego zaskakującego, a jednak zmu-
szają one do refleksji, że na co dzień wciąż nie 
do końca udaje nam się rozróżniać sprawy 
ważne od nieważnych. A przecież warto…

Jako podsumowanie proponuję krótki, 
dawno temu napisany tekst:

Fraszka o skarbach

Najpiękniejsze doznania i cuda radosne:
słońce, przyjaźń, śpiew ptaków, powietrze 
i wiosnę,
łuk tęczy tuż po deszczu i księżyca pełnię
ludzie mają od wieków... za darmo zupełnie. 

MAgAZyN

bez środków do życia, bez jakiegokolwiek 
wsparcia. 

Potem oczywiście zrozumiałam i jedno 
jest pewne: marzenia są ważne, ale czasami 
warto się zatrzymać i popatrzeć, którędy wie-
dzie do nich droga i zastanowić się, czy nale-
ży je spełniać za wszelką cenę. 

„Droga do marzeń” dla mnie ma jasne 
przesłanie: marzmy, dążmy do spełnienia 
naszych pragnień, ale róbmy to mądrze. Bo 
czasami zbyt zapętleni, zbyt nastawieni na 
branie, możemy zapomnieć o tym, co w życiu 

jest najważniejsze i przebudzenie może oka-
zać się okrutne, a spełnione marzenia mogą 
zamienić się w koszmar i zrujnować życie 
i nam i innym  

Blog

http://magdalenakordel.blogspot.com

Marzenia są ważne, ale czasami warto 
się zatrzymać i popatrzeć, którędy wie-
dzie do nich droga i zastanowić się czy 

należy je spełniać za wszelką cenę.

Felietony życiem pisane – XLVII

Wa¯ne
i nieWa¯ne
Niedawno przeczytałem ciekawy artykuł o tym, że pewna pielęgniarka 
opiekująca się w ostatnich chwilach nieuleczalnie chorymi ludźmi pytała ich, 
czy żałują, że czegoś nie uczynili w swoim życiu.

Wiele osób żałowało, że tak wiele czasu poświęcili na ciężką pracę, zamiast wykorzy-
stywać go na przykład na realizowanie marzeń, zwłaszcza wspólnie z przyjaciółmi. 

Przyjaźń uznali bowiem za wartość większą, niż jakiekolwiek inne sprawy
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spojrzenie w niebo 

listopaDoWe

Zaproszenie
Młodzieżowe Obserwatorium  
Astronomiczne
Niepołomice, ul. Mikołaja Kopernika 2 
tel. 12 281 15 61, www.moa.edu.pl 

W te szare, chłodne a coraz to krótsze dni, można zacytować następujące  
przysłowie: „Jesień, jesień - gdzie się podział ciepły wrzesień?”.

dr Adam Michalec MOA 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

W Małopolsce, przez najbliż-
sze cztery miesiące, Słońce 
będzie wschodzić i zacho-
dzić pod niewielkim kątem 

w stosunku do horyzontu, a zatem będą dłuż-
sze niż latem świty i zmierzchy. W związku 
z tym, będziemy mogli podziwiać piękne 
zjawiska zorzy porannej czy wieczornej - tej 
niezwykłej gry świateł na niebie - jeśli tylko 
nie będzie wielkiego zachmurzenia lub gęstej 
mgły. 

Mimo wszystko nas interesuje przede 
wszystkim Słońce, które jak zwykle nie próż-
nuje. Jego deklinacja systematycznie z dnia 
na dzień maleje, a w związku z tym długość 
dnia, na półkuli północnej, stale się skraca, 
zaś na południowej wydłuża i tam teraz mają 
upragnioną wiosnę. 

W listopadzie dnia ubędzie „tylko” o 80 
minut; z 9 godzin i 47 minut w pierwszym 
dniu, do 8 godzin i 27 minut ostatniego dnia 
miesiąca. W dniu Wszystkich Świętych, 
Słońce wschodzi o godz. 6.30 a zachodzi 
o godz. 16.17. Natomiast ostatniego listopa-
da, wschód Słońca nastąpi o godz. 7.15, zaś 
zachód o 15.42. 

Ponadto Słońce, w piątek 22 XI, o godz. 
04.41 „przejdzie” ze znaku Skorpiona w znak 
Strzelca. Praktycznie przez cały miesiąc ak-
tywność magnetyczna Słońca będzie na śred-
nim poziomie, tylko w pierwszej i ostatniej 
dekadzie miesiąca duża i wtedy należy ocze-
kiwać zwiększonej ilości plazmy wyrzucanej 
z Korony słonecznej. 

Jednym słowem, kryzys w ilości plam na 
Słońcu (czyli braku silnych pół magnetycz-
nych) nasza gwiazda w 24 cyklu aktywno-
ści ma jeszcze nadal przed sobą. Natomiast 
w dniu 3 XI wystąpi całkowite zaćmienie 
Słońca, obejmujące z grubsza środkową 
Afrykę i Atlantyk, a zatem to piękne zjawisko 
nie będzie u nas widoczne. 

Ciemne bezksiężycowe noce, dogodne 
do obserwacji astronomicznych, wystąpią 
w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca, 
bowiem kolejność faz Księżyca będzie na-
stępująca: nów 3 XI o godz. 13.50, pierwsza 
kwadra 10 XI o godz. 06.57, pełnia 17 XI 
o godz. 16.16 i ostatnia kwadra 25 XI o godz. 
20.28. W perygeum (najbliżej Ziemi) znaj-
dzie się Księżyc 6 XI o godz. 10, a w apogeum 
(najdalej od Ziemi) będzie 22 XI o godz. 11. 

Jeśli chodzi o planety, Merkurego moż-
na będzie dostrzec na porannym niebie, po-
cząwszy od drugiej dekady listopada, nisko 
nad wschodnim horyzontem. Najlepsze wa-
runki do jego obserwacji wystąpią rankiem 
18 XI, wtedy Merkury będzie w elongacji za-
chodniej, czyli na niebie najdalej od Słońca 
(19 stopni). 

Wenus jako Gwiazda Wieczorna, kró-
luje przez cały miesiąc na zachodnim nie-
bie, przez dobre dwie godziny po zachodzie 
Słońca. Mars, goszcząc w gwiazdozbiorze 
Lwa przejdzie końcem listopada do Panny, 
a dostępny będzie do obserwacji na poran-
nym niebie, początkowo na 3, a pod koniec 
miesiąca na 4 godziny przed wschodem 
Słońca. 

Natomiast w drugiej połowie nocy, 
w konstelacji Bliźniąt, łatwo znajdziemy Jo-

wisza. Przez lunetę bez trudu dostrzeżemy 
czerwoną plamę – cyklon – na jego tarczy 
oraz cztery satelity galileuszowe. 

Saturna, który gości w gwiazdozbiorze 
Wagi, po koniunkcji ze Słońcem w dniu 6 XI, 
można będzie obserwować na tle zorzy poran-
nej dopiero w ostatnim tygodniu miesiąca. 

Uran i Neptun są dostępne, przy użyciu 
lunety, w pierwszej połowie nocy na połu-
dniu naszego nieba - odpowiednio w gwiaz-
dozbiorach Ryb i Wodnika. 

Bez względu na pogodę, będzie można 
złożyć wizytę w Młodzieżowym Obserwa-
torium Astronomicznym, aby tam zobaczyć 
sztuczne niebo w planetarium, lub zaobser-
wować przez lunetę, spowitą w chmurach 
Wenus, lub odbyć wycieczkę po górach, kra-
terach i morzach lawy na Księżycu.

Ponadto czekać nas będzie na porannym 
niebie, wizyta jednopojawieniowej komety 
ISON, odkrytej na peryferiach naszego ukła-
du słonecznego w 2012 roku, która 28 XI mu-
śnie Słońce, przechodząc przez peryhelium 
w odległości nieco ponad milion km od jego 
powierzchni. Jeśli nie zawiedzie przewidywań 
teoretycznych, powinna rozwinąć piękny war-
kocz i być widoczna nad ranem, nawet gołym 
okiem, tuż po połowie listopada, by w grud-
niu, zagościć na wieczornym niebie.

Kometa ISON, 28.XI muśnie Słońce, przechodząc przez peryhelium  
w odległości nieco ponad milion km od jego powierzchni.  

Powinna rozwinąć piękny warkocz i być widoczna nad ranem, nawet gołym okiem.
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W listopadzie promieniują dwa silne roje 
meteorów: Taurydy i Leonidy. Taurydy mają 
podwójny radiant (południowy – S i północ-
ny – N) w gwiazdozbiorze Byka. Maksimum 
ich aktywności przypada na 6 XI (S) i 13 XI 
(N). Ten rój meteorów, to pozostałość po 
warkoczu krótkookresowej (obiegała Słońce 
w ciągu 3.3 lat) komety Enckego, która swego 
czasu rozpadła się na dwie części. Obserwuje 
się przeciętnie z tego roju od 10 do 15 „spa-
dających gwiazd” na godzinę. 

Stosunkowo często, występują też jasne 
bolidy, wybiegające z obszaru nieba w pobli-
żu Plejad i Hiad. W tym roku, obserwacjom 
wieczornym roju (S) będzie przeszkadzał 
Księżyc podążający do pierwszej kwadry, zaś 
w momencie maksimum roju (N) bliski peł-
ni, tym bardziej będzie przeszkadzał w obser-
wacjach. 

Leonidy zaś, promieniują z konstelacji 
Lwa, od 10 do 23 listopada (do 20 przelo-
tów na godzinę), z maksimum 17 XI. Rój ten 

związany jest z pozostałością po warkoczu 
komety Tempel-Tuttle’a. Warunki obserwa-
cyjne maksimum tego roju będą niestety złe, 
bowiem Księżyc będzie w pełni. 

Dysponując wolną chwilą spójrzmy 
w niebo, niestety najczęściej spowite mgła-
mi i chmurami, o czym dobitnie świadczy 
takie przysłowie: „Gdy jesień zamglona, 
zima zaśnieżona”. Zatem u progu grudnia, 
pogodnego nieba, Państwu i sobie gorąco 
życzę  

MAgA Z yN

noc
naukowców 2013
Tej nocy, nauka staje się zabawą. 
W Niepołomicach – astronomiczną zabawą!
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Monika Maślaniec
Tymon Kretschmer
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne

Po raz siódmy w Małopolsce, szósty 
raz w Niepołomicach – 27 września 
odbyła się Noc Naukowców. Nauka 
jest nudna, trudna i dla kujonów. 

Już nikt prawdopodobnie nie pamięta, od 
jak dawna ten stereotyp funkcjonuje w naszej 
świadomości. Ale czymże jest nauka? Mó-
wiąc najprościej – to sposoby odkrywania 
tajemnicy jak działa świat, który nas otacza 
i w którym żyjemy. Czy to może być nudne?!

Od sześciu lat w ostatni piątek września, 
w Niepołomicach, ma miejsce wydarzenie 
będące częścią ogólnoeuropejskiej inicja-
tywy Komisji Europejskiej pod nazwą Noc 
Naukowców. W tym roku ta Noc odbyła się 
w ponad 300 miastach Europy. 

Organizatorem imprezy w naszym rejo-

nie jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, a Młodzieżowe Obserwato-
rium Astronomiczne kilka lat temu stało się 
oficjalnym partnerem tego przedsięwzięcia.

Co działo się w Obserwatorium nocą 27 
września 2013 roku? W swoim założeniu, 
Noc Naukowców adresowana jest przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży, ale program 
spotkania przygotowany został w taki spo-
sób, aby każdy jego uczestnik, duży czy mały, 
znalazł dla siebie coś interesującego. Ideą tej 
imprezy jest prezentacja nauki jako elementu 
kultury człowieka – w prosty, atrakcyjny i in-
spirujący do zajęcia się nią sposób.

W Niepołomicach królowały astronomia 
oraz nauki przyrodnicze, choć nie zapomnia-
no także o sztuce, która często odwołuje się 
do specjalistycznej wiedzy i zdobyczy nauki.

W ciągu sześciu godzin Nocy Naukow-
ców, uczestnicy imprezy mogli wysłuchać 
serii popularno-naukowych wykładów i pre-

zentacji, traktujących o Wszechświecie, który 
każdy z nas może badać, wykorzystując do-
mowy komputer, wolne od opłat oprogra-
mowanie i dostęp do sieci Internet. Równo-
legle toczyły się zajęcia praktyczne w postaci 
warsztatów z dziedziny astronomii, fizyki, 
chemii i fotografii. 

Zupełnie mali uczestnicy, poznawali 
obiekty Układu Słonecznego wymyślając, np. 
barwy planet i przygotowując przestrzenny 
model komety. Pokazy, eksperymenty, obser-
wacje teleskopowe nieba i seanse w Planeta-
rium. Wszystko w formie zabawy bo to praw-
da „stara jak świat”, że nowych rzeczy uczymy 
się najszybciej i z dobrymi efektami, właśnie 
poprzez zabawę. Bez względu na wiek.

Ponadto, jeśli przyjrzymy się życiorysom 
niektórych wybitnych naukowców, przeko-
namy się, że stali się nimi dzięki naukowej 
zabawie w przeszłości.

Do zobaczenia w przyszłym roku!  

czerWono
i zielono czyli stani¹tki w roku 1766

Turysta wewnętrzny w klasztorze – XXV

Jedyną dopuszczalną 
ozdobą w klasztorze 
cezariańskim były 
naszywane na białym 
tle czarne krzyżyki.

MAgAZyN
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s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka

W wieku VI, równocześnie 
ze św. Benedyktem, żył św. 
Cezary, biskup Arles we 
Francji. Opiekował się on 

klasztorem mniszek, rządzonym przez jego 
rodzoną siostrę, i dla tego klasztoru napisał 
regułę, chyba pierwszą, jaką napisano w Ko-
ściele specjalnie dla kobiet. 

Wśród wielu różnych wskazówek nie 
brak tam i zalecenia, żeby wełna, którą sio-
stry przędły i tkały na swoje szaty i na zasłony 
do pomieszczeń (zawieszano okna i ściany, 
gdyż okna były wtedy bez szyb, a ściany mie-
wały szpary) – nie była nigdy barwiona, ale 
naturalnego koloru. 

Mogła więc być mleczno biała, od bia-
łych owiec, albo ciemno bura, od czarnych. 
Jedyną dopuszczalną ozdobą w klasztorze 
cezariańskim były naszywane na białym tle 
czarne krzyżyki. 

Ten temat zupełnie umknął uwadze św. 
Benedykta, a właściwie zjawia się w jego re-
gule tylko w formie nakazu, żeby w klaszto-
rze nie spierano się o barwę odzieży, ale bra-
no takie tkaniny, jakie najłatwiej lub najtaniej 
można sprawić. 

Nic więc dziwnego, że kiedy zaglądamy 
do Staniątek w połowie osiemnastego wieku 
(gdyż najstarszy sporządzony tu opis klasz-
toru to inwentarz z roku 1766), znajdujemy 
o wiele więcej kolorów niż dwa! 

Szyby, oczywiście, już są także, chociaż 
najczęściej są to małe „tafle” łączone ołowiem 
i osadzone na mur, nie do otwierania. Ale te 
kolory! Zaraz w kruchcie są drzwi do ko-
ścioła, podwójne: jedne płócienne malowane 
(barw nie podano), a drugie drewniane, oku-
te zielono malowaną blachą i czerwonymi 
pasami żelaznymi. 

Nawiasem mówiąc, takie płócienne drzwi 

obok drewnianych znajdziemy jeszcze w kil-
ku miejscach; ale dzisiaj już o nich zapomnia-
no zupełnie i nawet nie wiadomo, po co były. 
Może od przeciągu, bo przecież nie dla bez-
pieczeństwa.

Kościół był wówczas świeżo po odmalo-
waniu i lśnił złoceniem, srebrzeniem i wszyst-
kimi jaskrawymi kolorami (dzisiaj już się 
spatynowały i zszarzały). Pracowicie i z wy-
raźnym upodobaniem zaznaczono, które zło-
cenia są „prawdziwym złotem”, a które „meta-
lem”; i czy zrobione „na poler” czy „na mat”. 
Oczywiście także, co jest malowane, na przy-
kład na ścianie, a co „rżnięte” czyli rzeźbione. 

Ta epoka bardzo ceniła wszelkie złudzenia 

optyczne, freski naśladujące wnęki czy rzeźby, 
ale tu i ówdzie nie dało się sprawy załatwić taką 
perspektywicznie ujętą malaturą. Na przykład 
tzw. tęcza nad prezbiterium musiała być rzeź-
biona, podobnie kraty, jeśli były drewniane, 
podobnie nastawy ołtarzy; to więc opisane jest 
jako „snycerską robotą rżnięte”, nadto często 
„chińskim pokostem wypokoszczone” (albo 
pokostem olejnym) i malowane.

Zresztą malowane jest wszystko; na przy-
kład chór organowy „biało polerowany pod 
klej w marmurek zielony i żółty”. Krata na 
chór zakonny jest ta sama, co dzisiaj, biała ze 
złoceniami; ale inne kraty na ogół malowane 
są na zielono, nie na czarno. 

Płócienne drzwi obok drewnianych znajdziemy w kilku miejscach;  
ale dzisiaj już o nich zapomniano zupełnie i nawet nie wiadomo, po co były.  

Może od przeciągu, bo przecież nie dla bezpieczeństwa.

Siostry Benedyktynki ze Staniątek 
zapraszają na koncert na rzecz klasztoru 
z cyklu Skarby muzyki w perle kultury

w wykonaniu

Zespołu Muzyki Dawnej il Vento
w składzie:

Ewa Kieres – obój barokowy
Katarzyna Pilipiuk – obój barokowy

Anna Huszczo – klawesyn

10 listopada 2013 (niedziela), godz. 16.00
Wstęp wolny

W programie:
Fortunato Chellerie – Triosonate g – moll na dwa oboje i b.c

Giovanni Picchi – Ballo ala Polacha na klawesyn solo
Giovanni Sammartini – Sonata G dur na obój i b.c

Domenico Scarlatti – Sonata C – dur na klawesyn solo
Domenico Maria Dreyer – sonata na obój i b.c

Jan Pieterszon Sweelinck – Ballo del Granduca na klawesyn solo
Sebastian Bodinus – Triosonate d – moll

Kościół Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Staniątki 299, koło Niepołomic

www.benedyktynki.eu

Organizator
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

www.benedyktynki.eu

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz 
z dofinansowaniem z Powiatu Wielickiego.

 Patronaty medialne:
TVP Kraków, Radio Plus

Bardzo powoli wdrażano reformę 
trydencką, dwa wieki po jej ogłoszeniu 
jeszcze nie zdołano w pełni dostosować 

średniowiecznych murów do jej wy-
magań, także organista i kapela nadal 

dostawali się na swój chór przez schody 
leżące w klauzurze.

MAgAZyN
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A krat jest wiele. Pod chórem jest „orato-
rium panieńskie”, w którym siostry zbierają 
się na Mszę św., i jest tam krata z okienkiem 
komunijnym, a osobno małe kratki wybite-
go w murze konfesjonału: dla zakonnic i dla 
uczennic. 

Zauważmy, że pamiętano jeszcze o wy-
biciu tego konfesjonału w murze, co musiało 
mieć miejsce stosunkowo niedługo przed-
tem, a więc czas zapewne dość długi po So-
borze Trydenckim. Średniowiecze takiego 
sprzętu nie znało. 

Nadto komnatka, w której obecnie jest 
urządzony konfesjonał zakonnic, w owym 
roku 1766 służyła jeszcze jako „oratorium 
jejmości panny ksieni”, i była tam także kra-
ta, żelazna, zielono malowana, z okienkiem 
komunijnym; a wyżej drugie okno, półokrą-
głe, z kratą drewnianą, „rzeźbioną snycerską 
przednią robotą i złoconą metalem na mat”. 

Kaplica Matki Bożej Bolesnej była już tak 
urządzona, jak dzisiaj; od niedawna, i pa-
miętano wciąż o tym osiągnięciu, skoro za-
pis mówi o drzwiach do kaplicy „wybite, ze 
wspaniałymi odrzwiami z czarnego marmu-
ru” i wyjaśnia datę 1755 ukrytą w inskrypcji. 

W kaplicy są wychodzące na krużganek kra-
ty: podwójne, jedna żelazna, druga drewnia-
na rzeźbiona, zielona i miejscami złocona.

Co natomiast najwyraźniej jeszcze nie było 
wybite, to schodki na organy, bo nie ma o nich 
żadnej wzmianki; bardzo powoli wdrażano re-
formę trydencką, dwa wieki po jej ogłoszeniu 
jeszcze nie zdołano w pełni dostosować śre-
dniowiecznych murów do jej wymagań, także 
organista i kapela nadal dostawali się na swój 
chór przez schody leżące w klauzurze. 

Niejedno, mimo wszystko, już osiągnięto. 
Na przykład rozmównicę dostosowano już 

do nowych zasad, a nawet zrobiono rozmów-
nic dwie, wydzielając tę mniejszą, pierwszą, 
z przedsionka. Obie były z kratami, a wszyst-
kie kraty zielono malowane, z różyczkami 
czerwonymi, a w każdej różyczce złocone 
serduszko… a mur obity zieloną tkaniną, 
a po gościnnej stronie w dużej rozmównicy 
jeden fotel wyściełany karmazynem i dwana-
ście krzeseł zielono obitych.

To dopiero wiek XIX wymyśli czarne 
kraty i białe ściany, i meble szare i bure, żeby 
było poważnie i dostojnie, a nie płocho i zie-
lono w głowie  

Rozmównice były z kratami, a wszystkie kraty zielono malowane, z różyczkami  
czerwonymi, a w każdej różyczce złocone serduszko… a mur obity zieloną tkaniną,  

a po gościnnej stronie w dużej rozmównicy jeden fotel wyściełany karmazynem  
i dwanaście krzeseł zielono obitych.

Dopiero wiek XIX wymyśli czarne kraty i białe ściany, i meble szare i bure,  
żeby było poważnie i dostojnie, a nie płocho i zielono w głowie.

soKolnictWo
w polsce
„Sokół” to przede wszystkim propagowanie gimnastyki 
zgodnie z ideą zawartą w rzymskiej dewizie: 
„mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Marian Zaręba
sekretarz zarządu PTG „Sokół” Niepołomice

Ruch sokoli narodził się w Cze-
chach, gdzie w Pradze w lutym 
1862 roku Henryk Fügner i Miro-
sław Tyrš założyli stowarzyszenie 

gimnastyczne, nazywane później Sokol. Na 
ziemiach polskich pierwsze Towarzystwo 
Gimnastyczne nazywane Sokół powstało 
we Lwowie uzyskując zatwierdzenie statutu 
w dniu 7 lutego 1867.

Celem działania „Sokoła” było przede 
wszystkim propagowanie gimnastyki zgod-
nie z ideą zawartą w rzymskiej dewizie: 
„mens sana in corpore sano”, czyli „w zdro-
wym ciele zdrowy duch”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” bar-
dzo szybko stało się dla Polaków ostoją pol-
skości. Sokoła utożsamiano z orłem białym: 

stał się więc symbolem utraconej niepodle-
głości, a jego zrywająca się do lotu sylwetka 
symbolizowała zerwanie kajdan niewoli.

Bardzo szybko idea wychowania kolej-
nych pokoleń Polaków poprzez ich rozwój 
fizyczny, przy zwróceniu uwagi na sprawy 
narodowe i patriotyczne, zyskała ogromną 
popularność, promieniując na kolejne miasta 
i miasteczka, przede wszystkim zaboru au-
striackiego, zwanego przez zaborcę Galicją.

Zabór ten jako jedyny dawał Polakom 
możliwość pielęgnowania tradycji narodo-
wej przez przyznanie tzw. autonomii gali-
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cyjskiej (na mocy Patentu Lutowego z 1861 
r.). Jak również ustawa o stowarzyszeniach 
z 15 listopada 1867 r. oraz ustawa zasadnicza 
o prawach i obowiązkach obywateli państwa 
austriackiego z 12 grudnia 1867 r. gwaran-
towała swobodę zawiązywania towarzystw 
wszelakiego rodzaju z wyjątkiem tajnych.

W roku 1884 powstają gniazda sokole 
w Stanisławowie i Tarnowie, a rok później 
w 1885 roku w Kołomyi, Krakowie, Przemy-
ślu i Tarnopolu. 

Po zakończeniu II wojny światowej, już 
we wrześniu w roku 1945 odbył się w Kra-
kowie Zjazd Sokolstwa Polskiego z siedzibą 
w Krakowie. Na jego czele stanął Edward 
Kubalski. Jednak już w roku 1947 związek 
został rozwiązany. Dopiero w momencie po-
nownego odzyskania wolności w roku 1989 
stało się możliwe reaktywowanie Towarzystw 
Sokolich. 

W latach 90. powstała Rada Odrodzenia 

Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Pol-
sce, która zjednoczyła głównie gniazda Pol-
ski południowo – wschodniej. W jej skład 
wchodzą gniazda z Krakowa, Raciborza, 
Rzeszowa, Mielca, Zakopanego, Pilzna, Mię-
dzybrodzia Bialskiego, Tarnowa, Łańcuta, Sa-
noka, Krakowa – Podgórza, Gorlic, Macierzy 
– Lwów, Wadowic i Niepołomic.

Wszystkie gniazda w swoim statucie upo-
wszechnienie ćwiczeń fizycznych stawiały na 
pierwszym miejscu. Równie ważne dla człon-
ków „Sokoła” było wychowanie kulturalno-
-oświatowe, a także patriotyczne.

Prawie przy każdym gnieździe istniały 

amatorskie grupy teatralne bądź chóry. Wy-
chowanie patriotyczne, moralne i fizyczne 
licznych pokoleń Polaków, upowszechnienie 
różnorodnych ćwiczeń fizycznych i spor-
tów, w których osiągano znakomite wyniki, 
np. gimnastyka, łucznictwo, strzelectwo, 
szermierka, lekkoatletyka, to kultywowanie 
chlubnych tradycji narodowych i kulturo-
wych, to organizacja licznych zlotów, ze Zlo-
tem Grunwaldzkim (1910) na czele, które 
podtrzymywały polskość i gruntowały tożsa-
mość narodową.

W kolejnym artykule przeczytać będzie 
można o Sokolnictwie w Niepołomicach  

„Sokół” bardzo szybko stał się dla Polaków ostoją polskości.  
Sokoła utożsamiano z orłem białym: stał się więc symbolem utraconej niepodległości, 

a jego zrywająca się do lotu sylwetka symbolizowała zerwanie kajdan niewoli.

integracyjna
jesieñ w niepo³omickim Banku czasu

Czy wiedzą Państwo na przykład, że w Niepołomicach znajduje sie świątynia 
buddyjska? Gdzie znajdują się lisie nory i kąpielisko dzików?



Listopad 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

40    

MAgA Z yN

Weronika Śliwiak
literaturoznawca, poetka, biolog i mama 
dwóch córek; świeżo upieczona członkini NBC

Mijającej jesieni na pewno nie 
zapomną członkowie Nie-
połomickiego Banku Czasu. 
Oprócz działań opisywanych 

we wrześniowym numerze „Gazety Niepoło-
mickiej”, koordynator projektu, Paweł Paw-
łowski, zaplanował październik oraz listopad 
jako czas wzajemnego poznania się i integra-
cji osób, które zapisały się do Banku. 

W październiku, jako że pogoda sprzyja-
ła, osoby, które zgłosiły sie do Banku odby-
ły trzy długie wypady do naszej przepięknej 
Puszczy Niepołomickiej. 

Pierwsza wycieczka, 5 października, zje- 
dnoczyła członków Banku od najmłodszego 
do najstarszego (najmniejszy piechur miał 
niespełna trzy lata, najstarszy – ponad sie-
demdziesiąt). Wyprawa dotyczyła nie tyle 
samego lasu, co znacznie słabiej poznanych 
tajemnic otuliny Puszczy. 

Czy wiedzą Państwo na przykład, że 
w Niepołomicach znajduje się świątynia bud-
dyjska? Gdzie znajdują się lisie nory i kąpie-
lisko dzików? Jak wygląda dzika trzmielina 
oraz do czego służył kiedyś galas rosnący na 
liściach dębu? O takich krajoznawczych, jak 
i przyrodniczych ciekawostkach opowiadał 
wycieczkowiczom bankowy puszczoznawca, 
Stanisław. Z centrum Niepołomic, Bankowi-
cze wyruszyli łąkami na Jazy, przez Kaptarz 
do Sitowca, a stamtąd na Wielkie Błoto. 

Tydzień później, 13 października, co bar-
dziej wytrwali i wytrzymali członkowie ban-
ku odbyli tym razem rowerową wycieczkę po 
Puszczy. Łącznie przejechali prawie 50 km, 
mając okazję do zwiedzenia i podziwiania aż 
trzech rezerwatów: Długosza Królewskiego, 
Gibieli i Lipówki. 

Korzystając z piękna złotej jesieni, również 
w kolejnym tygodniu Bankowicze odbyli wy-
prawę rowerową – tym razem Drogą Królew-
ską do Czarnego Stawu i Rezerwatu Dębina. 
Ze względu na zbliżające się Zaduszki, odwie-
dzono również mogiłę zbiorową Żydów za-
mordowanych w 1942 roku oraz groby żołnie-
rzy pochowanych w Puszczy Niepołomickiej. 

Wszystkie wyprawy dostarczyły sporej 
dawki energii, wrażeń oraz pozwoliły człon-
kom bankowej społeczności na zapoznanie 
się. Prawdziwa więź, jaka zaczyna formować 
się pomiędzy ludźmi skupionymi wokół ini-

cjatywy Niepołomickiego Banku Czasu, bę-
dzie miała istotne znaczenie dla współpracy, 
jaką jest wymiana usług i po prostu wzajemna 
pomoc, na jaką Bankowicze będą mogli liczyć. 

Kolejną okazją do umocnienia więzi 
wśród członków bankowej społeczności było 
spotkanie w Izbie Regionalnej, w którym 
uczestniczyło ponad 30 osób. Każdy z uczest-
ników przedstawił umiejętności jakie wnosi 
do Banku, zainicjowane zostały kolejne wy-
miany usług – Julie znalazła chętnych do 
pomocy w sprzątaniu ogrodu, Janusz zobo-
wiązał się pomóc Joannie w obsłudze aparatu 
fotograficznego. 

Koordynator Banku zapewnił oprawę ar-
tystyczną, śpiewając przy akompaniamencie 
gitary piosenki z repertuaru Starego Dobrego 
Małżeństwa, Jacka Kaczmarskiego i Wojtka 
Bellona. Wsparcia udzielił Stanisław, który 
zainicjował wspólne wykonanie pieśni pa-
triotycznych. 

W listopadzie Bank, dzięki dofinansowa-
niu przyznanemu przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej z Rządowego Programu 
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, or-
ganizuje dwudniową wycieczkę szkolenio-
wo-integracyjną w okolice Gorlic. 

Planowane jest zwiedzanie średniowiecz-
nego miasta Biecz oraz cerkwi i kościołów 
leżących na Szlaku Architektury Drewnianej, 
w tym pięciu obiektów wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Przypominamy, że zapisy do Banku cały 
czas trwają. Wbrew pozorom - Niepołomicki 
Bank Czasu to nie jest inicjatywa skierowa-
na jedynie dla osób cierpiących na nadmiar 
czasu, ale również dla tych, które czasu wła-
śnie zbytnio nie mają, gdyż w takiej sytuacji 
wsparcie innych Bankowiczów może okazać 
się bezcenne. A czas na to, aby odpłacić ko-
muś swoimi umiejętnościami za życzliwość, 
można znaleźć prawie zawsze!   

Prawdziwa więź, jaka zaczyna formować się pomiędzy ludźmi skupionymi wokół 
inicjatywy Niepołomickiego Banku Czasu, będzie miała istotne znaczenie dla  

współpracy, jaką jest wymiana usług i po prostu wzajemna pomoc,  
na jaką Bankowicze będą mogli liczyć.

Zaproszenie

Zapraszamy do Niepołomickiego Banku Czasu, który mieści się w siedzibie Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej – na I piętrze budynku, w którym znajduje się 
poczta (wejście od podwórza), we wtorki i w czwartki w godz. 17.30-20.30

Wszelkich informacji udziela Paweł Pawłowski, który również czeka na osoby chcące 
przystąpić do projektu. 

Zachęcamy do zaglądania na www.niepolomickibankczasu.pl, gdzie dostępne są oferty 
Bankowiczów, oraz do polubienia NBC na facebook’u.
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dr Krzysztof Sondel
adiunkt, Zakład Prawa, Wydział Turystyki 
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Głównym jego założeniem jest 
próba rozwiązania problemów, 
jakie mogą pomiędzy sąsiadami 
przez regulację określonych kwe-

stii związanych z sąsiedztwem gruntów nale-
żących do różnych właścicieli.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo 
własności do nieruchomości oznacza, iż jej 
właściciel ma prawo czerpać dochody i inne 
pożytki, ale również może nią rozporządzać 
zgodnie ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem swego prawa. 

Zdarzają się sytuacje, np. w przypadku 
sprzedaży, darowizny lub podziału nierucho-
mości, że zostanie ona pozbawiona dostępu 
do drogi publicznej. Korzystanie zatem ze 
swojego gruntu jest bardzo utrudnione, po-
nieważ nie ma do niego innego dostępu jak 
tylko przez grunt sąsiedni, należący do innej 
osoby. 

Oczywiście sąsiedzi mogą uregulować te 
kwestie w drodze stosownej umowy, usta-
nawiając np. służebność gruntową lub oso-
bistą, obciążającą oznaczoną nieruchomość 
prawem przejazdu, przechodu, przegonu 

bydła itp.
Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, od-

powiednią służebność może ustanowić sąd, 
lecz tylko w określonym szczegółowo zakre-
sie. Przepisy kodeksu cywilnego stanowią 
wyraźnie, iż tylko wtedy, gdy nieruchomość 
nie ma dostępu do drogi publicznej lub na-
leżących do tej nieruchomości budynków 
gospodarczych, właściciel może żądać od 
właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia 
za wynagrodzeniem służebności drogowej 
zwanej drogą konieczną.

Przeprowadzenie takiej drogi wyma-
ga jednak nie tylko uwzględnienia potrzeb 
nieruchomości bez dostępu do drogi pu-
blicznej, ale również jak najmniejszego ob-
ciążania tych gruntów, przez które ma ona 
prowadzić.

Na podkreślenie zasługuje przepis, 
z którego treści wynika, że jeżeli potrzeba 
ustanowienia drogi koniecznej jest następ-
stwem sprzedaży gruntu lub innej czynno-
ści prawnej, a pomiędzy zainteresowanymi 
nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, 
o ile jest to możliwe, przeprowadzenie dro-
gi przez grunty, które były przedmiotem tej 
czynności prawnej.

Służebność drogi koniecznej jest jedną 
z postaci służebności gruntowej i polega 
na obciążeniu oznaczonej nieruchomo-

ści (przez wytyczenie drogi koniecznej) na 
rzecz każdorazowego właściciela służebno-
ści władnącej. 

Sąd może również ustanowić taką słu-
żebność na rzecz posiadacza samoistnego, 
ale wyłącznie w postaci służebności osobi-
stej, czyli niezbywalnej, nie przechodzącej 
na następnych samoistnych posiadaczy tej 
nieruchomości i wygasającej najpóźniej ze 
śmiercią uprawnionego. 

Na zakończenie wypada stwierdzić, iż 
korzystanie z drogi sądowej powinno mieć 
miejsce jedynie w ostateczności. Z pewnością 
prostsze, szybsze i tańsze jest rozwiązanie 
tego problemu w drodze porozumienia po-
między sąsiadami  

MAgA Z yN

Droga

Konieczna
Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu poświęconych 
tzw. prawu sąsiedzkiemu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
Kodeks Cywilny

Służebność drogi koniecznej jest jedną z postaci służebności gruntowej i polega na 
obciążeniu oznaczonej nieruchomości (przez wytyczenie drogi koniecznej)  

na rzecz każdorazowego właściciela służebności władnącej.

Korzystanie z drogi sądowej powinno mieć miejsce jedynie w ostateczności.  
Z pewnością prostsze, szybsze i tańsze jest rozwiązanie tego problemu  

w drodze porozumienia pomiędzy sąsiadami.

Gdy nieruchomość nie ma dostępu do 
drogi publicznej lub należących do tej 
nieruchomości budynków gospodar-

czych, właściciel może żądać od właści-
cieli gruntów sąsiednich ustanowienia za 
wynagrodzeniem służebności drogowej 

zwanej drogą konieczną.
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grzyBoBranie
w puszczy niepo³omickiej

Aleksander Ostrowski
kierownik Domu Kultury w Woli Zabierzow-
skiej

W dawnych czasach grzybo-
branie było bardzo ważnym 
elementem szlacheckiego 
życia, jak również kultury. 

Opis takiego grzybobrania można przeczytać 
w „Panu Tadeuszu”. 

Współcześni grzybiarze czerpią wiedzę 
o grzybobraniu od starszych członków ro-
dziny. Zbieranie grzybów to nie tylko forma 

relaksu, spędzenia czasu na łonie natury, ale 
i wyrwanie się od codziennych obowiązków. 
Dlatego zachęcamy do wybrania się do lasu.  

W tym roku odnotowano, że w Puszczy 
Bydgoskiej znaleziono gigantycznego boro-
wika, który ważył 3 kg i miał aż 46 cm średni-
cy. Z kolei, jeden z mieszkańców Woli Zabie-
rzowskiej, znalazł w Puszczy Niepołomickiej 
podgrzybka o średnicy 27 cm i obwodzie 83 

cm. Okaz był zupełnie zdrowy. Z pewnością 
to nie jedyny taki grzyb w niepołomickich 
lasach. 

Miejmy nadzieję, że widok pięknych, 
okazałych grzybów w naszych koszykach i na 
naszych stołach będzie równie satysfakcjonu-
jący w przyszłym roku. Kto wie, może ktoś 
z czytelników pobije rekord i znajdzie jeszcze 
większego grzyba  

Foto: Aleksander Ostrowski

Jeden z mieszkańców 
Woli Zabierzowskiej 
znalazł w Puszczy 
Niepołomickiej 
podgrzybka o średnicy 
27 cm i obwodzie 83 cm

Ostrzeżenie

•		 aby	uniknąć	zatrucia,	należy	zbierać	tylko	znane	grzyby,
•		 radzimy	nie	zbierać	grzybów	z	blaszkami	pod	kapeluszem	(zapoznać	się	z	tabelą	grzybów	

jadalnych),
•		 nie	należy	wkładać	grzybów	do	reklamówek	 foliowych,	ponieważ	rozwijają	 się	na	nich	

pleśnie i bakterie.
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lek med. KATARZYNA Hrnčiar 
pediatra, neonatolog 
Kobamed Gabinety Lekarskie
Instytut Pediatrii w Prokocimiu

Jak się przed tym uruchomić? Kiedy  
podejrzewać zatrucie? Jak postępować 
po spożyciu „niepewnych” grzybów?

Sprawą oczywistą jest, że w pierw-
szej kolejności należy unikać grzybów blasz-
kowanych, a z pewnością nie dawać ich dzie-
ciom. Grzyby nie zawierają żadnych cennych 
składników pokarmowych, a wręcz przeciw-
nie – są ciężkostrawne, zawierają substancje, 
które nie są trawione przez organizm dziecka. 
Nawet po zjedzeniu grzybów jadalnych mogą 
wystąpić wymioty, biegunka, bóle i wzdęcia 
brzucha. 

Nie jemy także grzybów z nieznanego 
źródła lub zbieranych przez amatorów. Przy 
zakupie grzybów należy sprawdzić czy posia-
dają one atest, to gwarantuje nam, że grzyby 
zostały sprawdzone przez uprawnioną do 
tego osobę. 

W Polsce najgroźniejszym gatunkiem 

grzyba trującego jest muchomor sromotni-
kowy. Zatrucie nim stanowi ponad 90% zgo-
nów z powodu zatruć grzybami. Często my-
lony jest on z gołąbkiem zielonawym.

Inne grzyby wywołujące ciężkie zatrucia 
to muchomor wiosenny i muchomor jadowi-
ty. W sytuacji podejrzenia ich spożycia nale-
ży bezwzględnie zgłosić się do szpitala, gdzie 
wykonane zostaną badania potwierdzające 
lub wykluczające zatrucie. 

Przed zgłoszeniem się do szpitala nale-
ży jak najszybciej sprowokować wymioty. 
Zwrócony pokarm należy zachować celem 
ewentualnego badania na obecność zarod-
ników.

Każde podejrzenie powinno zostać zwery-
fikowane. Badaniem potwierdzającym zatru-
cie muchomorem sromotnikowym jest obec-
ność w moczu jednej z toksyn – amanityny, 
którą można stwierdzić w ciągu kilku godzin 
od spożycia. Dodatkowo w badaniach z krwi 

obserwuje się cechy uszkodzenia wątroby 
(podwyższone aminotransferazy wątrobowe).

Należy pamiętać, że w ciągu pierwszych 
kilku-kilkunastu godzin nie występują żadne 
objawy, jednak spożyte toksyny wchłaniają 
się do krwi i stopniowo uszkadzają wątrobę, 
trzustkę, nerki, serce i mózg. Ostatecznie ob-
jawy te prowadzić mogą do zgonu.

MAgA Z yN

zatrucie
grzyBaMi

Co roku około stu osób 
ulega ciężkim zatruciom grzybami, 
z czego kilka kończy się zgonem.

Przed zgłoszeniem się do szpitala należy 
jak najszybciej sprowokować wymioty. 

Zwrócony pokarm należy zachować  
celem ewentualnego badania  

na obecność zarodników.

Zapamiętaj!

•		 Unikaj	 grzybów	 blaszkowatych,	 bez	
atestu.

•		 Nie	karm	grzybami	dzieci.	Grzyby	nie	
mają wartości odżywczych, ponadto 
są ciężkostrawne. Ryzyko związane ze 
spożyciem grzybów trujących znacz-
nie przewyższa walory smakowe i za-
pachowe.

•		 Gdy	 tylko	 podejrzewasz	 zatrucie,	 na-
tychmiast zgłoś się do lekarza, wcze-
śniej spróbuj sprowokować wymioty. 
Postaraj się określić czas od zjedzenia 
grzybów do wystąpienia pierwszych 
objawów, wymień inne osoby, które 
razem z Tobą jadły grzyby, dowiedz 
się, czy u nich także wystąpiły niepo-
kojące objawy. 
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Po 12 godzinach mogą wystąpić wymio-
ty i biegunka, po których zwykle następuje 
przejściowa poprawa, ale objawy pełnego 
zatrucia ujawniają się nawet po kilku dniach, 
gdy proces zatrucia jest już bardzo zaawan-
sowany. U dzieci objawy zatrucia występują 
wcześniej niż u dorosłych, ale również czę-

ściej kończą się śmiercią. 
W przypadku potwierdzenia zatrucia 

konieczne jest przyjęcie do szpitala i specja-
listyczne leczenie, które ma na celu usunięcie 
resztek grzybów z przewodu pokarmowego, 
nawodnienie oraz ograniczenie uszkodzeń 
wątroby i innych narządów. 

Wątroba poza funkcją filtrującą produku-
je także czynniki krzepnięcia, więc w terapii 
uzupełnia się te czynniki przez przetoczenie 
preparatów krwiopochodnych.

W ciężkich przypadkach konieczna może 
być eliminacja toksyn z krwi, a także prze-
szczep wątroby  

listopadowa dekoracja – decoupage

na Dyni
Myślisz „dynia” i przychodzą 
Ci do głowy wyłącznie pyszne 
zupy kremy i halloweenowe 
dekoracje. 
Mam pewną propozycję.

Małgorzata Klima
Pracownia Artystyczna Kredens

Podaję przepis na wazon z dyni 
ozdobiony metodą decoupage. Po-
trzebna nam będzie średniej wiel-
kości dynia bez zadrapań i wgnie-

ceń. Niezbędne będą: wodny lakier akrylowy 
do drewna, małe farby akrylowe w kolorze 
brązu, bieli i kremu śmietankowego. 

Niezbędny będzie także lakier do pa-
znokci w kolorze starego złota, dwa płaskie 
pędzle nr 14 i 16, rzadki klej do decoupage 
oraz masa podkładowa pękająca – tylko pa-

miętajcie proszę – jednoskładnikowa! 
Może się też przydać bejca bezbarwna do 

drewna, ale tylko odrobina. Odcinamy dyni 
„tupecik” i dokładnie wydrążamy jej środek. 
Trzeba uważać aby nie uszkodzić ścian. Na-
stępnie suszymy ją od środka około jednego 
dnia. Po upływie tego czasu nasączamy dynię 
lakierem akrylowym za pomocą pędzelka. 

Powstaje delikatna warstwa ochronna. 
Dzięki niej nasza dynia dłużej się utrzyma. 
Na zewnątrz wycieramy dynię mokrą i suchą 
szmatką do czysta. Malujemy ją brązową far-
bą akrylową i dokładnie suszymy. Możemy 
użyć suszarki do włosów, ale to wersja dla 
niecierpliwych. 

Traktujemy suchą dynię preparatem do 
spękań – delikatnie pędzlem nr 14. Na mokry 
preparat nakładamy na przemian akryl biały 
i ten w kolorze kremu śmietankowego. Do 
mieszania farb najlepiej użyć wieczka od sło-

ika. Całość suszymy bardzo, bardzo dokładnie. 
Możemy teraz musnąć naszą dynię  

(w paru miejscach) lakierem do paznokci 
w kolorze starego złota. Najprzyjemniej wy-
biera się motyw do naklejania. Proponuję 
wybrać jesienne wzory z serwetek. Serwetki 
dobrze przylgną do nierównej struktury dyni, 
co pozwoli ułożyć ładną jesienną kompozycję. 

Dyniowy płaszcz decoupage należy na 
koniec przeciągnąć dwukrotnie bejcą bez-
barwną do drewna. Taka dynia musi schnąć 
około 48 godzin. 

Po wyschnięciu wkładamy do środka: 
suche kwiaty, gałęzie świerkowe, czy bukiet 
chryzantem. Dynia w roli wazonu przybrane-
go w płaszcz decoupagowy, z koroną suchych 
kwiatów jest na pewno niekwestionowaną 
królową tegorocznej jesieni. 

Życzę miłego ozdabiania i oczywiście 
smacznej zupy dyniowej  
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

5 listopada 17.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Literackie Zaduszki” – Oswajanie śmierci w literaturze 
i sztuce od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy – 
spotkanie poprowadzi Paulina Szewczyk

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

6 listopada 

od 
13.00 

do 
17.00

MCDIS

Bezpłatne szkolenie dla rolników poświęcone programowi 
Natura 2000. 
Organizatorzy zapewniają: 
- bezpłatny udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- poczęstunek – serwis kawowy
W program szkolenia wchodzą trzy bloki tematyczne: 
Blok 1. Natura 2000 – fakty i mity 
Blok 2. Natura 2000 w gminie 
Blok 3. Zrównoważony rozwój w gminie 
Wstęp wolny

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 
Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie oraz 
Małopolska Izba 
Rolnicza.

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

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

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

7 listopada 15.00 DK w Woli Zabierzowskiej Moja pierwsza ceramika DK w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05

9 listopada
17.00 DK w Zakrzowie Wieczornica Patriotyczna DK w Zakrzowie 12 281 80 33
17.00 DK w Woli Batorskiej Koncert pieśni patriotycznych z Piotrem Krupą DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

10 listopada

16.00 DK w Ochmanowie Koncert pieśni patriotycznych z Piotrem Krupą DK w Ochmanowie 12 281 83 24

16.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

Siostry Benedyktynki ze Staniątek zapraszają na koncert na 
rzecz klasztoru z cyklu Skarby muzyki w perle kultury. Wy-
stąpi Zespół Muzyki Dawnej Il Vent. Wstęp wolny

Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach www.benedyktynki.eu

11 listopada

13.00

13.45

14.00

14.45

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Nie-
połomicach
przemarsz pocztów sztandarowych szkół i organizacji gmin-
nych oraz uczestników uroczystości pod pomnik w Parku 
Miejskim
Spotkanie pod pomnikiem wspólne odśpiewanie hymnu 
narodowego Polski wraz z orkiestrą „LIRA”
- składanie kwiatów pod pomnikiem
- wiązanka melodii patriotycznych w wykonaniu orkiestry 
„LIRA”
Projekcja filmu historycznego w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa

UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

13 listopada 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno-literackie: „Podróże w dziecięcy świat” 
(grupa wiekowa 7 - 9 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

14 listopada

17.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim

Anielskie spotkanie - konkurs plastyczny dla dzieci młod-
szych (do 10 roku życia)

DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55

18.00 Sala Konferencyjna Zamku 
Królewskiego

Wykład pt. „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” prof. dr hab. Janusz 
Majcherek - Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej 
oraz Fundacja Zamek Kró-
lewski w Niepołomicach.

601 518 536

15 listopada
9.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – autorem 
książek dla dzieci

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna 
w Staniątkach

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – autorem 
książek dla dzieci

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

20 listopada

18.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Ceramiczne fantazje - wernisaż DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

W ramach zajęć edukacyjno - literackich: „Podróże w dzie-
cięcy świat” – impreza urodzinowa dla dzieci i ich misiów 
z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

22 listopada
18.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
Spotkanie autorskie z Jackiem Komudą, połączone z promo-
cją najnowszej książki autora - IV tomu „Samozwańca”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Spotkanie przy Czakramie UMiG w Niepołomicach,  

Fundacja Zamek Królewski 12 378 35 01

27 listopada 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

W ramach zajęć edukacyjno - literackich: „Podróże w dziecięcy 
świat” – zapraszamy dzieci na Andrzejkowy Wieczór Wróżb.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

28 listopada 18.00 Sala Konferencyjna Zamku 
Królewskiego

Wykład pt. „Energia odnawialna - wiatraki i ich wpływ na 
zdrowie” prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska - Targosz - Poli-
technika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej 
oraz Fundacja Zamek Kró-
lewski w Niepołomicach.

601 518 536

30 listopada 18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Bal Andrzejkowy

UMiG w Niepołomicach, 
Fundacja Zamek Królew-
ski w Niepołomicach

12 378 35 01

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na: 29 października 2013
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Niepołomicki Dom Kultury 
tel. 601-51-85-36
janusz@moa.edu.pl, www.ziemia.niepolomice.pl
Zajęcia w lokalu NDK Niepołomice, Rynek (na I piętrze nad Pocztą) 
Kurs komputerowy dla początkujących Poniedziałek – godz. 16:00-17:30
Warsztaty ozdób i dekoracji gr. I Poniedziałek – godz. 17:00-19:00
Kurs multimedialny gr. I Wtorek – godz. 17:00-19:00
„Niepołomicki Bank Czasu” Wtorek – godz. 17:30-20:30
Multimedia dla dorosłych gr. II Środa – godz. 18:00-19:30
Warsztaty malarstwa Środa – godz. 17:00-18:30
Haft i szydełkowanie Czwartek – godz. 17:30-19:45
„Niepołomicki Bank Czasu” Czwartek – godz. 17:30-20:30
Konwersacje w jęz. angielskim Piątek – godz. 18:00-20:00
Warsztaty ozdób i dekoracji gr. II Piątek – godz. 17:00-19:00

Kryta Pływalnia
Aerobic wodny gr. I Poniedziałek – godz. 19:00-20:00
Aerobic wodny gr. II Czwartek – godz. 20:00-21:00

Hala do hipoterapii
Nauka jazdy konnej gr. I Wtorek – godz. 10:00-11:00
Nauka jazdy konnej gr. II Wtorek – godz. 11:00-12:00
Nauka jazdy konnej gr. III Środa – godz. 10:00-11:00
Nauka jazdy konnej gr. IV Środa – godz. 11:00-12:00
Nauka jazdy konnej gr. V Sobota – godz. 10:00-11:00
Nauka jazdy konnej gr. VI Sobota – godz. 11:00-12:00

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65
kontakt@mcdis.pl
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) poniedziałek – godz. 14.00 – 21. 00

nauka gry na pianinie (indywidualne) poniedziałek – godz. 13. 00 – 21. 00
nauka gry na gitarze elektrycznej 
(indywidualne) poniedziałek – godz. 15. 00 – 21. 00

zajęcia wokalne (indywidualne) poniedziałek – godz. 16. 00 – 21. 00
gimnastyka (5 – 8 lat) poniedziałek – godz. 17. 00 – 17.50
JOGA początkujący poniedziałek – godz. 18. 00 – 19. 00
JOGA ogólna poniedziałek – godz. 19. 00 – 20.15
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wtorek – godz. 8.30 – 9.30
zajęcia wokalne (indywidualne) wtorek – godz. 13. 00 – 20. 00
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II wtorek – godz. 12. 00 – 12.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II wtorek – godz. 13. 00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. polski), kl. II wtorek – godz. 13.50 – 14.35
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) wtorek – godz. 13. 00 – 20. 00

nauka gry na perkusji (indywidualne) wtorek – godz. 14. 00 – 21. 00
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 16. 00 – 17. 00 
taniec hip hop (7 – 11 lat) wtorek – godz. 17. 00 – 18. 00
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II środa – godz. 12. 00 – 12.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. IV środa – godz. 13. 00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. III środa – godz. 13.50 – 14.35
zajęcia wyrównawcze (j. polski), kl. III środa – godz. 14.40 – 15.25
nauka gry na gitarze elektrycznej 
(indywidualne) środa – godz. 14. 00 – 21. 00

nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) środa – godz. 15.30 – 20.30

taniec BREAK dance (7 – 11 lat) środa – godz. 17. 00 – 18. 00
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) czwartek – godz. 8.30 – 9.30
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. V czwartek – godz. 13. 00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. VI czwartek – godz. 13.50 – 14.35
nauka gry na pianinie (indywidualne) czwartek – godz. 13. 00 – 20. 00

Domy Kultury – listopad 2013

zajęcia wokalne (indywidualne) czwartek – godz. 13. 00 – 20. 00
taniec MIX (7 – 9 lat) czwartek – godz. 16. 00 – 17. 00
taniec MIX (5 – 6 lat) czwartek – godz. 17.10 – 18.10
taniec współczesny (od 12 lat) czwartek – godz. 18.15 – 19.45
nauka gry na rogu myśliwskim czwartek – godz. 18. 00 – 21. 00
JOGA początkujący czwartek – godz. 18. 00 – 19. 00
JOGA ogólna czwartek – godz. 19. 00 – 20.15
taniec towarzyski dla dorosłych (pary) czwartek – godz. 20. 00 – 21. 00
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II piątek – godz. 12. 00 – 12.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II piątek – godz. 13. 00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. I piątek – godz. 13.50 – 14.35
zajęcia plastyczne dla najmłodszych 
(5 – 6 lat) piątek – godz. 16. 00 – 17. 00

INSPIRO na Zamku
Dom Kultury Inspiro 
tel. 664 453 071, 664 453 068 
biuro@inspiro.org, www.inspiro.org 
Oferta ważna od 7 października do końca grudnia 2013. Zajęcia odbywać się będą 
na Zamku w Niepołomicach.

Teatralne ruchogłosy - dzieci (7-11 lat) poniedziałek 15.45 – 17.00
Teatralne ruchogłosy - młodzież (13+) poniedziałek 17.30 – 19.00
Warsztaty dla seniorów (początkujący) poniedziałek 15.00 - 15.45
Warsztaty dla seniorów (początkujący) poniedziałek 16.00 - 16.45
Warsztaty dla seniorów (zaawansowani) poniedziałek 17.00 - 17.45
Programowanie w języku JAVA (młodzież) poniedziałek 18.30 - 20.00
Excel dla średniozaawansowanych poniedziałek 20.00 - 21.00
Balet - klasa 00 (4-5 lat) wtorek 15.00 - 16.00
Balet - klasa 01 (6-7 lat) wtorek 16.10 - 17.10
Balet - klasa 02 (7-8 lat) wtorek 17.20 - 18.20
Balet - klasa 03 (9-12 lat) wtorek 18.20 - 19.20
Patchwork quilting - młodzież i dorośli wtorek 19.40 - 21.40
Cztery pory sztuki - dzieci (4 lata) wtorek 16.15 - 17.15
Cztery pory sztuki - dzieci (5-6 lat) wtorek 17.30 - 18.30
Multicultural conversation - młodzież 
i dorośli wtorek 19.30 - 20.30

Taniec współczesny dzieci (9-12 lat) środa 18.00 - 19.15
Taniec współczesny młodzież (13+) środa 19.30 - 21.00
Warsztaty kroju i szycia dla dzieci (5-6 lat) środa 17.00 – 18.00
Warsztaty kroju i szycia dla dzieci (7-10 lat) środa 18.15 - 19.15
Polish for foreigners środa 19.40 - 20.40
Zwierzęta świata - dzieci (5-6 lat) czwartek 15.30 - 16.30
Zwierzęta świata - dzieci (7-10 lat) czwartek 16.45 - 17.45
Teatr cieni - dzieci (9-12 lat) czwartek 18.00 - 19.30
Warsztaty teatralne dla dorosłych czwartek 19.45 - 21.15
Warsztaty tworzenia kukieł teatralnych - 
(10 - 100 lat) czwartek 16.00 - 18.00

Warsztaty grafiki artystycznej - (10 - 100 lat) czwartek 18.20 - 21.20
Odkrywcy tajemniczych wysp - dzieci 
(5 - 6 lat) piątek 16.20 - 17.20

Odkrywcy tajemniczych wysp - dzieci (4 lata) piątek 17.40 - 18.40
 
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05 
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Taniec ludowy dla dzieci poniedziałek - godz.12.00 - 13.30
Pogawędki przy szydełku poniedziałek - godz.13.30 - 15.30
Indywidualne warsztaty gry na pianinie poniedziałek godz.17.00 - 17.45
Pogawędki przy szydełku wtorek - godz.13.30 - 15.30
Indywidualne warsztaty gry na gitarze wtorek - godz.16.00 - 16.45
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Spotkania przy gitarze wtorek - godz.18.00 - 20.00
Język angielski środa – godz.15.30 – 1 8.00
Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.15.00 - 17.00
Próba Kapeli Ludowej Wolanie środa - godz.18.00 - 20.00
Spotkania ze sztuką - warsztaty ceramiki czwartek - godz.14.00 - 16.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet czwartek - godz.19.00 - 20.00
Próba Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.17.00 - 19.00
Komputery codziennie w godz. pracy placówki

Tenis stołowy, piłkarzyki
codziennie w godz. pracy pla-
cówki, z wyłączeniem godz. zajęć 
stałych w dużej sali

 
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim 
tel. 12 281 68 55 
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci 8 - 9 lat poniedziałek - godz.10.45 - 11.45
Warsztaty tańca dla dzieci 8 - 9lat poniedziałek - godz.12.30 - 13.30
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
10-11 lat poniedziałek - godz.13.30 - 14.30

Warsztaty tańca dla dzieci 5 - 6 lat wtorek - godz.12.00 - 13.00
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
11-12 lat wtorek - godz.14.30 - 15.30

Warsztaty modeli latających wtorek - godz.16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla uczestników 
powyżej 12 lat środa - godz.13.30 - 15.30

Spotkania ze sztuką - warsztaty ceramiki środa - godz.14.30 - 16.00
Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00
Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

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

Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00
Klub przyjaciół bajki czwartek - godz.13.30 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci10 - 12 lat piątek - godz.13.30 - 15.00
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
12-3 lat piątek - godz.16.00 - 17.30

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
14-17 lat piątek - godz.17.30 - 19.00

Dom Kultury w Woli Batorskiej 
tel. 12 281 60 03 
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Język angielski poniedziałek - godz.15.00 – 20.00
Zabawy ogólnorozwojowe i umuzykalniają-
ce dla dzieci od 3 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 - 18.00

Język angielski wtorek – godz.16.00 – 19.40
Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty baletu klasycznego środa - godz.18.00 - 19.00
Język angielski czwartek – godz.16.00 – 19.40
Język angielski piątek – godz.12.45 – 20.00
Indywidualne warsztaty gry na gitarze piątek - godz.14.15 - 15.45
Indywidualne warsztaty gry na pianinie piątek - godz.15.45 - 19.00
Indywidualne warsztaty gry na gitarze sobota - godz.9.00 - 15.00
Spotkania ze sztuką - warsztaty rękodzieła 
artystycznego III wtorek m-ca godz.18.00

Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24 
dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00 
Klub miłośników gier planszowych i edu-
kacyjnych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00

Warsztaty kulinarne dla dzieci wtorek – godz.15.30 – 17.00

Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
Warsztaty kulinarne dla młodzieży i do-
rosłych wtorek – godz.18.00 – 20.00

Łamigłówki Mądrej Główki”- zabawy 
szaradziarskie środa – godz.15.00 – 16.30

Klub Malucha - zabawy plastyczne i inne 
dla dzieci od 3-7 lat środa - godz.17.00 - 18.30 

Akademia golfa dla dzieci 7 – 10 lat czwartek – godz.14.30 – 15.30
Akademia golfa dla 11 – 13 lat czwartek – godz.15.30 – 16.30
Pomoc w nauce piątek – godz.15.00 – 16.00
Gimnastyka relaksacyjna 50 + piątek – godz.17.15 – 18.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet piątek – godz.18.00 - 19.00 – 20.00 
Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy 
i zabawy sportowe piątek - godz.16.00 - 19.00

Zajęcia świetlicowe - plastyka, 
gry planszowe i edukacyjne, 
klub szaradziarski, rękodzieło

codziennie - godz.15.00 - 19.00

Warsztaty ceramiczne nabór

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty gry na gitara poniedziałek - godz.15.00 - 15.45
Warsztaty gry na akordeonie poniedziałek – godz.15.45 – 16.15
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.16.15 - 17.00
Warsztaty gry na keyborgu poniedziałek - godz.17.00 - 17.45
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
od 5 r.ż poniedziałek - godz.17.30 - 18.00

Warsztaty baletu klasycznego dla grupy 
zaawansowanej poniedziałek - godz.18.00 - 19.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek – godz.19.30 – 20.30
Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci wtorek – godz.15.00 – 16.00
Warsztaty tańca nowoczesnego wtorek – godz.16.45 – 17.45
Warsztaty teatralne dla młodzieży i doro-
słych wtorek – godz.19.00 – 21.00

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży środy - godz.17.00 – 19.00
Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne 
dla dzieci czwartek – godz.13.00 – 14.30

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne 
dla młodzieży czwartek – godz.14.30 – 16.00

Warsztaty taneczno-marszowe mażoretek czwartek – godz.16.00 – 17.00
Tańce w kręgu 50+ czwartek – godz.17.00 – 18.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego IV czwartek m-ca godz.18.00
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży piątek - godz.16.00 - 20.00
Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych niedziela – godz.19.00 – 21.30

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52 
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca ludowego Mali Zagórzanie poniedziałek - godz.16.30 - 18.30
Indywidualne warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.15 - 19.45
Warsztaty ZPiT Zagórzanie - zajęcia 
wokalne poniedziałek - godz.18.30 - 19.45

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie poniedziałek - godz.20.00 - 22.00
Warsztaty języka angielskiego wtorek - godz.14.30 - 16.30
Nordic Walking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zajęcia świetlicowe środa - godz.15.30 - 17.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.00 - 20.00
Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci czwartek - godz.16.15 - 18.00

Nordic Waking czwartek – godz.19.00 – 20.00
Zajęcia świetlicowe piątek – godz.15.00-17.00
Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie piątek - godz.20.00 - 22.00

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy pla-
cówki
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Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl

Taniec nowoczesny, hip-hop dla dzieci wtorek – godz.15.30 – 16.30
Gry i zabawy sportowo-muzyczne wtorek – godz.16.30 – 18.00
Gry i zabawy dla dzieci, łamigłówki                                 środa – godz.14.00 – 16.30 
Zabawy sportowo-muzyczne środa – godz.16.30 – 18.30 
Aerobik  dla dziewcząt i kobiet środa – godz.19.00 – 20.00
Gry i zabawy sportowe czwartek – godz.14.30 – 15.30
Warsztaty gry na keyboardzie czwartek – godz.16.00 – 16.45
Zajęcia świetlicowe (zagadki, łamigłówki) czwartek -  godz.17.00 – 18.30
Pomoc w nauce, zabawy z ortografią piątek – godz.15.30 – 18.00
Język angielski dla dzieci i młodzieży sobota – godz.13.00 – 15.00
Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy placówki

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek – godz.17.00 – 20.00
wtorek – godz.18.00 – 20.30
czwartek – godz.18.30 – 20.00
piątek – godz.18.00 – 20.30

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66 
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Język angielski poniedziałek - godz.18.00 - 20.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.18.30 - 19.30
Język angielski dla dzieci wtorek - godz.16.15 - 17.15
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek - godz.15.00 - 16.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych 
i młodzieży wtorek – godz.16.30 – 18.00

Zajęcia integracyjne dla dzieci środa - godz.16.15 - 17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego III 
środa m-ca środa - godz.17.30 - 19.30

Warsztaty gry na keyboardzie czwartek - godz.15.30 - 17.00
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada czwartek - godz.18.00 - 19.30

Gry i zabawy, konkursy, karaoke piątek - godz.16.00 - 18.00
Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy placówki
Siłownia codziennie w godz. pracy placówki

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33 
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl

Język angielski dla dzieci młodszych wtorek - godz.12.30 – 13.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek - godz.12.30 – 13.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych wtorek - godz.13.40 – 14.40
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 – 19.00
Język angielski dla dzieci młodszych środa - godz.12.30 – 13.30
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.12.35 – 14.00
Formacja marszowo-taneczne mażoretki 
grupa młodsza środa - godz. 15.00 – 16.30

Formacja marszowo-taneczne mażoretki 
grupa starsza środa - godz.17.00 – 18.30

Warsztaty taneczne dla dzieci najmłodszych czwartek - godz.12.35 – 14.00
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci młodszych czwartek - godz.12.30 – 13.30
Warsztaty bibułkarstwo dla dzieci czwartek - godz.13.30 – 14.30
Gry i zabawy świetlicowe czwartek - godz. 16.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych piątek - godz. 12.35 – 13.45
Gry i zabawy świetlicowe piątek- godz. 14.30 – 17.00
Warsztaty rękodzieła ludowego dla doro-
słych (papierowa wiklina, decoupage,) piątek - godz. 17.00 – 18.30

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci starszych 
i młodzieży sobota - godz. 9.00 – 10.30

Warsztaty plastyczne sobota – godz. 11.00 – 12.30
Gry i zabawy świetlicowe sobota – godz. 13.00 – 14.30

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel.12 281 32 64 
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci 
i młodzieży wtorek - godz.16.00 - 18.00

Spotkania Klubu Seniora II i IV wtorek mies. wtorek - godz.18.00 - 19.00
Nordic Walking wtorek – godz.18.00 – 19.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet wtorek – godz.19.00 – 20.00
Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00
Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci 
i młodzieży czwartek - godz.15.00 - 17.00

Malowanki dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 16.00
Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci piątek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Walking piątek - godz.18.00
Tenis stołowy, gry stolikowe codziennie w godz. pracy placówki

Filia Niepołomice Jazy
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00
Gry i zabawy świetlicowe wtorek - godz.14.00 - 18.00
Zajęcia na basenie środa - godz.15.30 - 18.00
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00
Piłka nożna halowa lub koszykówka piątek - godz.15.00 - 16.30
gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00
Gry i zabawy sportowe dla dzieci codziennie w godz. 14.15 - 18.00

Klub Kultury w Suchorabie 
tel.12 284 05 57 
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Klub Malucha poniedziałek - godz.10.00 - 13.00
Tańce świata dla dzieci poniedziałek - godz.13.40 - 14.40
Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30
Klub Malucha wtorek - godz.10.00 - 13.00
I ty możesz zostać Pitagorasem Wtorek - godz.13.30 - 14.30
Warsztaty gry w szachy wtorek - godz.18.00 - 19.30
Klub Malucha środa - godz.10.00 - 13.00
Klub Malucha czwartek - godz.10.00 - 12.45
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych czwartek - godz.12.45 - 13.30
Warsztaty indywidualnej gry na keyboardzie czwartek - godz.13.40 - 14.25
Klub Malucha piątek - godz.11.00 - 12.00
Grupa teatralna Promyczek piątek - godz.12.00 - 14.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet piątek - godz.19.30 - 20.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego III czwartek godz.18.00

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Studio Piosenki poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Próba zespołu Chobot Blues Band poniedziałek - godz.18.30 - 20.30
Pracownia modelarska wtorek - godz.16.00 - 18.00
Próba Zespołu Muzycznego wtorek - godz.18.00 - 20.00
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Tenis stołowy czwartek - godz.16.00 - 18.00
Próba zespołu Wskaźnik Zużycia czwartek - godz.18.00 - 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00

Fitness lub Nordic Walking sobota - godziny wg uzgodnień 
tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora - III niedziela mies. niedziela - godz.17.00 - 19.30








