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Szanowni Państwo!

Miejmy nadzieję, że to był dobry rok, a nadchodzący będzie jeszcze lep-
szy. I podobno nawet kryzys się kończy, co obiecują ekonomiści. Tym 
razem, zamiast zwyczajowego wstępu, zapraszam do przeczytania frag-
mentu wiersza ks. Jana Twardowskiego:

„Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
…

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.”

Dziękuję bardzo Autorom i Czytelnikom, że z nami jesteście! Od zespołu 
Gazety Niepołomickiej proszę przyjąć życzenia szczęśliwych i dobrych 
świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego roku 2014. 

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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Marek Bartoszek
Maciej Maderak

Gmina Niepołomice otrzymała tytuł 
Eko-lidera 20-lecia Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Nagrodę z rąk Anety Wilmańskiej 
podsekretarza stanu w Minister-
stwie Środowiska odebrał burmistrz 

Roman Ptak. 
Podczas gali zorganizowanej w Operze 

Krakowskiej podsumowano 20 lat funkcjo-
nowania Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie. Po wystąpieniu zaproszonych gości 
i wręczeniu przez wojewodę Jerzego Millera 
odznaczeń państwowych dla zarządu WFO-
ŚiGW rozstrzygnięto konkurs „Eko-liderzy 
20-lecia”.

W gronie 14 laureatów znalazła się gmi-
na Niepołomice zwyciężając w najbardziej 
prestiżowej kategorii „Eko-partner 20-lecia”. 
Jak podkreśliła prezes WFOŚIGW w Kra-
kowie Małgorzata Mrugała, nasza gmina 
osiągnęła najwyższą skuteczność w pozyski-

waniu środków z Funduszu. Oprócz statuet-
ki Eko-lidera oraz pamiątkowego dyplomu 
otrzymaliśmy również nagrodę w wysokości 
20 tysięcy złotych. 

Konkurs skierowany był do gmin i po-
wiatów województwa małopolskiego, a także 
ich spółek i jednostek komunalnych działa-
jących na rzecz ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. 

W ciągu ostatnich 20 lat na przedsię-
wzięcia związane z ochroną środowiska 
wydaliśmy przeszło 150 milionów złotych. 
Jedną trzecią tej kwoty, a dokładnie 55 782 
324,49 złotych wydatkowaliśmy ze środków 
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

Największym projektem zrealizowanym 
z pomocą środków WFOŚiGW było wyko-

nanie kanalizacji uzupełniającej w Niepoło-
micach i kanalizacji zbiorczej we wschodniej 
części gminy na co otrzymaliśmy 15 milio-
nów złotych. 

Oprócz tego Gmina Niepołomice mo-
gła się pochwalić w ankiecie konkursowej 
przygotowanej przez Referat Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa, działaniami w zakresie 
ochrony powietrza, gospodarki odpadami 
zawierającymi azbest czy wieloma działania-
mi z zakresu edukacji ekologicznej miesz-
kańców.

Misją Funduszu jest finansowe wspiera-
nie przedsięwzięć służących ochronie środo-
wiska i poszanowaniu jego wartości w opar-
ciu o zasadę zrównoważonego rozwoju przy 
zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego 
województwa małopolskiego  

Eko-lider 20-lecia
Gmina Niepołomice zwyciężyła w najbardziej prestiżowej kategorii „Eko-partner  
20-lecia”. Jak podkreśliła prezes WFOŚIGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, osiągnę-
liśmy najwyższą skuteczność w pozyskiwaniu środków z Funduszu. Oprócz statuetki 
Eko-lidera oraz pamiątkowego dyplomu otrzymaliśmy również nagrodę pieniężną  
w wysokości 20 tysięcy złotych.

MAgisTrAT
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Anna Karasińska

W okresie jesiennym w urzędzie 
składane są oświadczenia o zamiarze 
podcięcia gałęzi drzew i krzewów oraz 
składane są wnioski o wydanie zezwo-
lenia na wycięcie drzew lub krzewów. 

Przypomina się więc, że nie tylko wycię-
cie drzewa bez wymaganego zezwole-
nia musi skończyć się naliczeniem 

wysokich kar pieniężnych. Zabiegi dotyczące 
przycięcia korony drzew nie mogą doprowa-
dzić do śmierci rośliny.

Za niewłaściwe wykonanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych ustala się administracyjną karę 
pieniężną w wysokości trzykrotnej opłaty za 
usunięcie drzew. Nie uważa się też za zabieg 
pielęgnacyjny drzew tzw. ogławianie drzew. 

Dokonując zabiegów pielęgnacyjnych 
drzew należy też brać pod uwagę, że mogą być 
siedliskiem ptaków należących do gatunków 
chronionych. Nie należy prowadzić żadnych 
prac pielęgnacyjnych w okresie lęgowym pta-
ków, czyli od 1 marca do 15 października. 

Zasadniczym powodem do napisania 
artykułu jest składanie wniosków o wycięcie 

drzew lub krzewów przez mieszkańców gmi-
ny, którzy nie są właścicielami nieruchomo-
ści, na których rosną drzewa lub krzewy. 

Ustawa o ochronie przyrody wskazuje, 
że usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia na wniosek właściciela, który wy-
każe się tytułem prawnym do nieruchomości.

Bez uregulowanego stanu prawnego 
przedmiotowej działki, na której rośnie drze-
wo, urząd nie może wydać zezwolenia na 
wycięcie wnioskowanego drzewa przez po-
tencjalnego spadkobiorę lub spadkobierców. 
Definicja pojęcia „nieruchomość o nieure-
gulowanym stanie prawnym” jest określona 
w art. 113 ust. 6, 7 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.). Faktyczne władanie nieru-
chomością nie daje tytułu prawnego do nie-
ruchomości. 

Posiadacz samoistny, czyli władający 
nieruchomością jako właściciel w rozumie-
niu art. 339 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93z póź. 
zm.), nie ma tytułu prawnego do nierucho-
mości.

Należy uregulować status prawny nieru-
chomości, czyli ustalić właścicieli (właści-
ciela) nieruchomości. Po przeprowadzeniu 
postępowania spadkowego można złożyć 
wniosek na usunięcie drzewa (drzew) lub 
krzewów  

Korona drzewa

W obrębie korony drzewa mogą być 
wykonywane tylko te zabiegi, które są 
wskazane w ustawie o ochronie przyrody. 
W art. 82 ust. 1a ustawy wymienione są 
przypadki kwalifikujące do wykonania 
takich zabiegów tj.:
•		 usuwanie	 gałęzi	 obumarłych,	 nadła-

manych lub wchodzących w kolizje 
z obiektami budowlanymi lub urzą-
dzeniami technicznymi,

•		 kształtowanie	korony	drzew,	a	którego	
wiek nie przekracza 10 lat,

•		 utrzymywanie	 formowanego	 kształtu	
korony drzewa.

Wszelkie inne zabiegi, które nie zostały 
wymienione w ustawie o ochronie przyro-
dy są traktowane jak zniszczenie drzewa.

MAgisTrAT

Uwaga na drzewa i krzewy
Ustawa o ochronie przyrody wskazuje, że usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieru-
chomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek właściciela nieruchomo-
ści, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości.

Samorządowcy na szkoleniu

Joanna Musiał

13 października kolejna grupa radnych 
i sołtysów z gminy Niepołomice wzięła 
udział w warsztatach dotyczących 
kampanii konsultacyjno-edukacyjnej 
oraz wdrażania nowych zasad gospo-
darki odpadami. 
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Joanna Musiał

Zbliżająca się zima i mrozy to trudny 
okres dla zwierząt, szczególnie dla tych 
porzuconych, które nie mają własnego 
domu. Kilkanaście psów z Woli Bator-
skiej wciąż czeka na nowego właściciela. 

Przypomnijmy, w maju 2013 roku na 
prywatnej działce w Woli Batorskiej 
znaleziono 65 psów, pochodzących 

z nielegalnego schroniska dla zwierząt (wię-
cej informacji: www.niepolomice.eu). 

Obecnie psami zajmuje się dwóch opieku-
nów, z którymi Gmina Niepołomice podpisała 
umowę. Sprzątają, karmią i doglądają zwie-
rząt. Dla części psów udało się znaleźć nowy 
dom. Pozostałych kilkanaście wciąż czeka. 

Pełna miska i ochrona przed mrozem to 
minimum. Przez cały czas poszukujemy dla 
czworonogów nowych domów, aby zapewnić 
im możliwie najlepsze warunki bytowe. 

Wszystkie psy są zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie. Każdy ma tymczasową kartę in-
formacyjną.

Gdy za oknem śnieg i mróz, samotność 
doskwiera zwierzętom jeszcze bardziej.  
Są bezradne. Bez pomocy człowieka nie 
przetrwają. 

Ci, którzy nie mogą zabrać czworono-
ga do siebie, mogą pomóc w inny sposób. 

Prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierzaków. 
Wystarczy kupić jedną czy dwie puszki poży-
wienia. Mile widziane są również koce, po-
duszki, zabawki.

Na stronie internetowej www.niepolom-
ce.eu znajduje się galeria zdjęć czworonogów, 
które można zaadoptować. 

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców 
– pomóżcie nam pomóc tym zwierzętom!  

MAgisTrAT

Prosimy o przemyślenie możliwości 
adopcji któregoś zwierzęcia. Osoby, 
które chcą przygarnąć psa lub pomóc 
w inny sposób mogą kontaktować 
się z Referatem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (tel. 12 28 12 448).

Szkolenie w Hotelu Niepołomice popro-
wadziły Marta Tarabuła-Fiertak oraz 
Monika Ochwat-Marcinkiewicz ze 

Stowarzyszenia Ekopsychologia. To już dru-
gie spotkanie warsztatowe samorządowców. 
Pierwsze odbyło się we wrześniu. Szkolenie 
zorganizowano z inicjatywy Referatu Energii 
Odnawialnej i Gospodarki Odpadami UMiG 
w Niepołomicach.

Tym razem uczestnicy otrzymali więcej 

praktycznych informacji o lokalnej gospo-
darce odpadami. Obejrzeli też ogólną pre-
zentację dotyczącą funkcjonowania tego sys-
temu w Polsce. 

Następnie samorządowcy wzięli udział 
w ćwiczeniach. Oceniali wdrażanie nowej 
ustawy w naszej gminie. Dyskutowali o tym, 
jak powinno być, co działa, a co nie, co moż-
na zmienić. Wymienili się doświadczeniami 
i wspólnymi wnioskami. 

Ostatnia część szkolenia dotyczyła kam-
panii informacyjnej i konsultacji społecznych. 

W spotkaniu wzięli też udział pracownicy 
z Urzędu Miasta w Brzesku i Urzędu Gminy 
w Rzezawie. Jak zaznaczyły prowadzące, była 
to dobra okazja do wymiany doświadczeń. 

Szkolenie przeprowadzano w ramach 
projektu Akademia Odpadowa. Sfinansował 
je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

Pomóżmy psom przetrwać zimę

Foto: Archiwum UMiG Niepołomice

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców – 
pomóżcie nam pomóc tym zwierzętom!
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DK Inspiro w remoncie

Joanna Kocot

Od początku roku szkolnego zajęcia 
DK Inspiro odbywają się na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach, wszyst-
ko dlatego, że trwały przygotowania, 
a w końcu ruszył remont Domu Kultu-
ry w Podłężu.

To właśnie na ten remont gmina otrzy-
mała pieniądze z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a wszyst-

ko dzięki… użytkownikom Domu Kultury, 
czyli mieszkańcom naszej gminy. Historia jest 
już dość długa i bardzo budująca. 

Działające w Domu Kultury Stowarzy-
szenie Inicjatyw Kulturalnych Inspiro do 
remontu przygotowało się długo i bardzo 

rzetelnie planując konkurs na jak najlepsze 
wykorzystanie dotychczasowej przestrzeni. 
Konkurs miał wiele odsłon (dla dzieci, dla 
rodzin, a w końcu dla profesjonalistów), ale 
finalna przeznaczona była dla architektów, 
którzy przyjechali do Podłęża i najpierw 
wzięli udział w warsztatach, razem z uczest-
nikami zajęć Domu Kultury. 

Dzięki temu poznali potrzeby i pragnie-
nia wszystkich grup użytkowników tego lo-

kalu i biorąc pod uwagę tę wiedzę mieli za-
projektować nowe wnętrze. Zaangażowanie 
i projektantów i dzieci i dorosłych uczestni-
ków zająć przerosło wszelkie oczekiwania. 
Projekty powstały niezwykłe i jury miało 
bardzo ciężkie zadanie.

Koniec końców pierwszego miejsca jed-
nak nie przyznano, za to II miejsce ex aequo 
zajęły projekty autorstwa Elizy Białej i Piotra 
Baszyńskiego oraz autorstwa Patryka Ture-

Konkurs miał wiele odsłon (dla dzieci, dla rodzin, a w końcu dla profesjonalistów), ale 
finalna przeznaczona była dla architektów, którzy przyjechali do Podłęża i najpierw 
wzięli udział w warsztatach, razem z uczestnikami zajęć Domu Kultury.

Urodzenia – 18
Małżeństwa – 22
Migracje – 43
Zgony – 11
Wymeldowania z pobytu stałego – 12

Zameldowania na pobyt stały:
Ogółem – 24.895, w tym:
Miasto – 10.413  
Gmina – 14.482

Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – październik 2013
i N F O r M A C J A

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 do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta RP o nada-
nie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Przy zgłaszaniu par, które zawarły 
małżeństwo poza terenem naszej gminy, prosimy o dostarczanie odpisu skrócone-
go aktu małżeństwa. 

Zgłoszenia dokonane po 31 stycznia 2014 roku, będą rozpatrywane w 2015 roku.

     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
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wicza, Sebastiana Łucjana oraz Przemysła-
wa Metko. Do realizacji wybrano pierwszy 
z nich. Projekt złożono do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z nadzieją na 
dofinansowanie. 

Projekt na początku nie otrzymał pie-
niędzy, wtedy jednak właśnie sprawę wzię-
li w swoje ręce użytkownicy DK Inspiro: 
uczestnicy zajęć, rodzice, dziadkowie, tutorzy 
i mieszkańcy gminy, którzy w ciągu kilku dni 
utworzyli liczące ponad tysiąc trzysta pod-
pisów listy poparcia. I właśnie te listy i nie-
zwykłe zaangażowanie lokalnej społeczności 
sprawiły, że ministerstwo raz jeszcze rozwa-
żyło projekt i w trybie nadzwyczajnym przy-
znało dotację w wysokości 500 tysięcy.

W czasie wakacji został wymieniony 
dach nad całym budynkiem przedszkola 
i domu kultury oraz wymienione zostały 
okna i drzwi. W październiku, po formalno-
ściach przetargowych, ruszył drugi etap re-

montu. Głównym wykonawcą jest tu firma 
Jawor z Brzeska. Prace trwają, a dzieci i ich 
rodzice czekając na swoje ulubione zajęcia, 
codziennie sprawdzają (nasłuchują i podpa-
trują przez okna), czy ekipy pracują i jakie 
są postępy. 

Najwięcej zmian czeka na dużej sali, na 
której oczywiście pozostanie scena, ale ta 
zyska światła, rampę i zupełnie nową kur-
tynę. Dzięki temu przedstawienia będą tu 
wystawiane jak w prawdziwym teatrze. Sala 
wprawdzie będzie minimalnie mniejsza, ale 
za to znacznie bardziej funkcjonalna i tyle 
samo osób będzie mogło brać udział w orga-
nizowanych tu spotkaniach. 

Zmieni się także kuchnia, która zostanie 
teraz dostosowana do zajęć laboratoryjnych 
i dla Koła Gospodyń Wiejskich. Zakupione 
zostanie także dodatkowe wyposażenie: in-
strumenty, pianino elektryczne, komputery 
oraz rzutniki i tablica multimedialna.

„Mamy nadzieję, że w nowym Domu 
Kultury będzie lepiej nie tylko jej dotychcza-
sowym użytkownikom, ale wszystkim, którzy 
w przyszłości będą chcieli z tej przestrzeni 
skorzystać” – mówią Beata Kwiecińska i Ma-
ciek Dąbrowski. 

Więcej informacji na temat remontu zna-
leźć można na stronie stowarzyszenia Inspiro 
www.inspiro.org.

Remont Domu Kultury Inspiro dofinan-
sowano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  

MAgisTrAT

Złote gody 2013

16 listopada 2013 roku, na Zamku Królewskim w Niepołomicach, odbyła się uroczystość wręczenia 24 parom medali nadanych przez 
Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał burmistrz Roman Ptak, listy gratulacyjne wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek 
Ciastoń.

Odnowienia ślubów, złożonych przed pięćdziesięciu laty dokonał ksiądz dziekan Stanisław Mika proboszcz Parafii w Niepołomicach 
w asyście księdza Wojciecha Guzika proboszcza Parafii w Woli Batorskiej.

Czas Szanownych Jubilatów oraz ich najbliższych umilił występ zespołu ,,Wrzos’’ z Niepołomic, który działa pod kierownictwem Marii 
Baran. Tradycyjnie, jak co roku, melodie z lat młodości Jubilatów, przygrywał Jan Gębala.

Lista Jubilatów
1. Maria i Ryszard Antończykowie
2. Stefania i Jan Batkowie
3. Barbara i Tadeusz Bulkowie
4. Janina i Bronisław Chytrosiowie
5. Cecylia i Stanisław Czesakowie
6. Aleksandra i Jerzy Drożdżowie
7. Anna i Stanisław Dziubowie
8. Julianna i Antoni Hytrosiowie

9. Stanisława i Stanisław Jachimczakowie
10. Maria i Mikołaj Jarowie
11. Maria i Tadeusz Kaczmarczykowie
12. Helena i Władysław Kowańcowie
13. Maria i Wojciech Książkowie 
14. Wanda i Władysław Matusikowie
15. Zofia i Tadeusz Mazurowie
16. Zofia i Kazimierz Michalscy

17. Maria i Józef Serafinowie
18. Zofia i Stefan Spytkowie
19. Władysława i Anatol Świdrowie
20. Melania i Józef Trzeplowie
21. Krystyna i Tadeusz Waśniowscy
22. Maria i Piotr Więskowie
23. Zenobia i Aleksander Wnękowie
24. Zofia i Stanisław Ziobrowie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Listy i niezwykłe zaangażowanie lokalnej 
społeczności sprawiły, że ministerstwo 
raz jeszcze rozważyło projekt i w trybie  
nadzwyczajnym przyznało dotację w wy-
sokości 500 tysięcy.
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Rodząca się tradycja?

Janusz Rojek
animator kultury 

Serce rośnie, widząc dzieci stojące obok 
swoich rodziców, czy jeszcze trzymane 
na rękach, z biało-czerwonymi kokar-
dami na piersiach, czy trzymającymi 
furkoczące na wietrze chorągiewki, 
przy nich babcie i dziadków. 

Wciąż takiego bycia razem jest za 
mało. Zróbmy zatem wszystko, by 
w taki dzień, jak Święto Niepodle-

głości, stanąć razem pod dachem swojej wolnej 
Ojczyzny.

Wszystko nam „wypaliło”, chociaż nie było 
fajerwerków w znaczeniu dosłownym, czy też 
oznaczających wielkie wydarzenie kulturalne, 
które najczęściej robi dużo huku i zamieszania 
oraz równie dużo kosztuje. 

Zachęceni, postanowiliśmy wraz z dyrekto-
rem gimnazjum w Woli Batorskiej, Tomaszem 

Donatowiczem, zorganizować tegoroczne ob-
chody. Uroczystości odbyły się 9 listopada. 
W programie znalazł się Turniej Strzelecki 
o Puchar Burmistrza Niepołomic oraz uroczy-
stość religijno-patriotyczna. 

W zmaganiach sportowych zwycięzcami 
zostali: w kategorii dorosłych Marcin Mikoła-
jewski, w kategorii dzieci i młodzieży Dariusz 
Hardyn, który zdobył także tytuł Najlepszego 
Strzelca, a tym samym Puchar Burmistrza. Tro-
fea sportowe wręczał obecny na zawodach st. 
chor. sztab. Mirosław Nosek. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi 
medale. 

Kolejną część obchodów rozpoczęła msza 
w kościele parafialnym. Wraz z księżmi parafii, 
odprawił ją o. Jacek, kapelan Szwadronu Nie-
połomice. Niezwykle narodowego charakteru 
nadała tej część obecność pocztów sztandaro-
wych: Szwadronu, OSP i szkół z Woli. Po mszy 
odczytany został Apel Poległych i odmówiona 
modlitwa za Ojczyznę. Nie zabrakło również 
poezji i muzyki, która znalazła się w impresji 
patriotycznej „Bo to jest Ojczyzna właśnie”.

W imieniu organizatorów serdecznie dzię-
kuję wszystkim za pomoc, a przedstawicielom 
władz lokalnych i uczestnikom obchodów za 
dar obecności  

KróTKO

Strażacy z Chin
Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

24 października, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Niepołomicach gościła trzyoso-
bową delegację chińskiej ochrony prze-
ciwpożarowej. Przedstawiciele z Chin 
zawitali do Polski na zaproszenie Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
woj. małopolskiego oraz dyrektora Kali-
skich Zakładów Przemysłu Terenowego 
w Kaliszu.
Celem wizyty było zapoznanie się 
z organizacją ochrony przeciwpożaro-
wej w Polsce, z uwzględnieniem funk-
cjonowania Państwowej Straży Pożarnej 
oraz struktury i organizacji Związku 
OSP RP i Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Polsce. 
Jednostka z Niepołomic, jako wyróż-
niająca się OSP, była jednym z punktów 
wizyty. Goście odwiedzili równiej jed-
nostki PSP w Krakowie, fabrykę spe-
cjalistycznych hełmów w Kaliszu oraz 
zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce.

Teraz my
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

To była jedenasta edycja Ogólnopolskie-
go Przeglądu Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Seniorów, jaką zorganizo-
wał Dom Kultury „Włochy” w Warsza-
wie (16 -17 listopada 2013).
Niepołomice reprezentowali: Zespół 
śpiewaczy Wolańska Muza z Domu Kul-
tury w Woli Zabierzowskiej (II miejsce), 
Zespół śpiewaczy Zabierzanie z Domu 
Kultury w Zabierzowie Bocheńskim 
oraz Grupa obrzędowo-śpiewacza Na-
sza Wola z Domu Kultury w Woli Bator-
skiej (wyróżnienie). Wszystkie zespoły 
wystąpiły w kategorii piosenka. 

Patriotycznie 
Barbara Cicha 
instruktor, Dom Kultury w Ochmanowie

9, 10 i 12 listopada w Domach Kultury 
w Woli Batorskiej i Ochmanowie oraz 
Świetlicy Kultury w Podgrabiu, zorga-
nizowane zostały koncerty związane 
z Dniem Niepodległości.
Głównym wydarzeniem tych wieczo-
rów były recitale Piotra Krupy. Zachęca-
ni przez artystę widzowie chętnie włą-
czali się do wspólnego śpiewu. „Marsz 
pierwszej brygady”, „Czerwone maki” 

FAKTy

Fantazyjnie na zakupy

Renata Siwek 
instruktor, Dom Kultury w Woli Batorskiej

To, że decoupage jako technika zdobienia 
to fantastyczna zabawa, przekonały się 
wielokrotnie uczestniczki warsztatów, 
które odbywają się cyklicznie w Domu 
Kultury w Woli Batorskiej. 

Potrafimy ozdobić tekturę, szkło, drewno 
oraz plastik. 22 października, podczas 
kolejnego spotkania prowadzonego 

przez Natalię Nowacką, można było nauczyć 
się ozdabiać w ten sposób również tkaninę. Do 

tego celu użyłyśmy gotowych, lnianych, ekolo-
gicznych toreb na zakupy, oczywiście bez na-
druków. 

Motywy do zdobienia wycięte zostały 
z kolorowych serwetek papierowych, następ-
nie ułożone na tkaninie i przyklejone odpo-
wiednim do tego celu klejem. Pod przyklejane 
motywy można podmalować tło lub po przy-
klejeniu serwetkowego elementu domalować 
kolejne, uzupełniające zdobienie. Po wyschnię-
ciu utrwalamy wszystko żelazkiem i mamy go-
tową, niepowtarzalną, nie do kupienia w żad-
nym sklepie, torbę na zakupy. 

Zastosowań tego rodzaju zdobienia można 
znaleźć mnóstwo, potrzebna jedynie wyobraź-
nia i pomysłowość. Najlepsza do tego celu jest 
bawełna, a klej, którego używamy daje możli-
wość prania w temperaturze 30 oC.

Warsztaty rękodzieła artystycznego realizo-
wane są jako jedna z form szerszego projektu 
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i wiele innych pieśni rozbrzmiewało 
w te wieczory.
9 listopada, w Dom Kultury w Zakrzo-
wie, odbyła się wieczornica patriotyczna, 
również oparta w dużej mierze na wspól-
nym śpiewaniu pieśni patriotycznych. 

Rozśpiewana jesień
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

21 października odbył się XVIII Prze-
gląd Amatorskich Zespołów Artystycz-
nych „Złota Jesień 2013”. Zgłosiło się 20 
zespołów wokalnych i kabaretowych. 
Zespół śpiewaczy Wrzos z Niepołomic, 
pod kierownictwem Julii Sarneckiej i przy  
akompaniamencie Jana Gębały, prezen- 
tował m.in. takie utwory jak Serce, Wi-
nobranie oraz składankę melodii retro. 
Zespół śpiewaczy Wolańska Muza 
z Woli Zabierzowskiej, przy akompania-
mencie autora tekstu, wykonał ludowe 
pieśni z rejonu krakowskiego: Na wójto-
wej roli, Hej od Krakowa jadę, Jedzie Jaś 
jeszcze raz.
Natomiast Grupa śpiewacza Zabierza-
nie z Zabierzowa Bocheńskiego przy 
akompaniamencie Jana Gębały, zapre-
zentowała Ptasznika z Tyrolu, Hej hej 
kawalerowie, Tutaj tutaj są dziewczyny. 
Spotkanie zakończyło się wręczeniem 
dyplomów i nagród dla wszystkich 
uczestników.

Warsztaty ceramiki 
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

We wrześniu i październiku w Domu 
Kultury w Woli Zabierzowskiej trwały 
warsztaty prowadzone przez Agnieszkę 
Góral, plastyka ceramika z Zabierzowa 
Bocheńskiego. 
Kilkanaście osób, pod okiem mistrza, 
poznawało tajniki pracy z gliną kamion-
kową używaną w procesie powstawania 
elementów i naczyń ozdobnych, a także 
naczyń do użytku domowego. 7 listopa-
da to dzień wernisażu autorów dzban-
ków, miseczek, misek, postaci aniołów, 
zwierząt, postaci bajkowych i ornamen-
tów przyrodniczych.
Warsztaty ceramiki realizowane były 
jako jedna z form szerszego projek-
tu „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.

„Spotkania ze sztuką – warsztaty 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 Niepołomicach 
otrzymało dofinansowanie  

P o d z i ę k o w a n i e
Zarząd Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zabierzowie Bo-
cheńskim składa serdeczne podziękowanie:
Burmistrzowi Niepołomic, Romanowi Ptakowi; Dyrektorowi  Centrum Kultury w Niepo-
łomicach, Małgorzacie Gajdzie; Referatowi Strategii Promocji UMiG Niepołomice, Szymo-
nowi Urbanowi oraz Jerzemu Golowskiemu; Prezesowi Banku Spółdzielczego w Wieliczce, 
Edwardowi Biernackiemu; Prezesowi Zarządu SKR w Woli Batorskiej, Lucynie Krom; Pre-
zesowi Zarządu Okręgowego PZERiI w Krakowie, Wandzie Szelągowskiej; Zarządowi Re-
jonowemu Oddziału PZERiI w Niepołomicach, z jego przewodniczącym Mikołajem Jary; 
Kierownikowi Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, Marii Strzelec; za życzliwość, 
pomoc i wsparcie w czasie przygotowań i obchodów Jubileuszu 30-lecia działalności Koła 

Henryk Osika
przewodniczący Koła nr 2  w Zabierzowie Bocheńskim

Kryształowe serce
Marek Bartoszek 

Aleksander Mróz, prezes Stowarzyszenia 
„Kropelka” otrzymał kryształowe serce 
– najwyższe odznaczenie organizacyjne 
PCK. Wyróżnienie zostało przyznane za 
wieloletnie propagowanie idei honorowe-
go krwiodawstwa. 

Funkcję prezesa klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Niepołomicach pełni od 1997r. W la-

tach jego działalności członkowie klubu oddali 
łącznie 1197 litrów krwi. 

Niezależnie od promowania Honorowego 

Krwiodawstwa „Aleksander Mróz realizuje  
pozostałe idee humanitarne, włączając się w po- 
moc na rzecz powodzian, poszkodowanych 
mieszkańców Chorwacji oraz inne akcje cha-
rytatywne organizowane przez PCK” – uzasad-
niono we wniosku o nadanie wyróżnienia. 

Wyróżnienie zostało przyznane 21 listopa-
da w Wieliczce podczas uroczystego spotkania 
rejonowych klubów HDK. Kryształowe serce 
wręczył prezes Zarządu Głównego PCK Stani-
sław Kracik. 

Dodatkowo 24 listopada na Zamku Kró-
lewskim obyła się kolejna akcja krwiodawstwa 
zorganizowana prze klub HDK „Kropelka”. 
Udało się zebrać 15,750ml bezcennego płynu.

Aleksander Mróz, prezes Stowarzyszenia „Kropelka” i Stanisław Kracik, prezes Zarządu Głównego PCK
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Bezpieczne wiersze
Joanna Bajer
SP w Suchorabie

W naszej szkole odbył się konkurs lite- 
racki „Jednego wiersza” dot. bezpieczeń- 
stwa. Uczestniczyło w nim 28 uczniów,  
którzy napisali 28 wierszy. Konkurs 
został zorganizowany przez szkolnego  
koordynatora ds. bezpieczeństwa przy 
współpracy polonistki i zaowocował wy- 
daniem tomiku wierszy „Bądź bezpiecz-
ny na drodze”. Jego wydanie – w nakła-
dzie stu egzemplarzy – było możliwe 
dzięki hojności zaprzyjaźnionej ze szko-
łą firmy MAN Trucks, która zaprojekto-
wała również okładkę tomiku. 
Laureatem konkursu literackiego w ka-
tegorii klas młodszych został Arkadiusz 
Kostecki, uczeń klasy II, autor wiersza 
pt. „Odblaski”.
Każde dziecko o tym wie, że odblaski 
nosi się!
Gdy na polu jest ponuro lub pogoda jest 
pod chmurą,
Kamizelki kolorowe są jaskrawe, odlotowe
Więc zakładaj je kolego, bo to jest dla do-
bra Twego.
Już kierowca widzi Cię, Ty bezpiecznie 
czujesz się!
Swoim sukcesem uczniowie podzielili 
się z innymi, przekazując książeczki Bi-
bliotekom Publicznym na terenie naszej 
gminy oraz Przedszkolu Niepubliczne-
mu Zgromadzenia Sióstr w Staniątkach.

Młoda Filharmonia
Stanisław Wojtas
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Koncert orkiestry Młodej Filharmonii 
z Zespołu Szkół Muzycznych w Nowej 
Hucie, pod dyrekcją Tadeusza Chmiela, 
14 listopada, zgromadził niepołomicką 
młodzież gimnazjalną i licealną oraz 
wypełnił po brzegi salę widowiskową 
MCDiS. 
Zespół składający się z 16 młodych mu-
zyków przedstawił godzinny, dość lek-
ki repertuar, składający się z utworów 
muzyki klasycznej – koncertu na dwie 
wiolonczele i fortepian (w oryginale – 
na klawesyn) Antonio Vivaldiego oraz 
dwie części koncertu na dwoje skrzy-
piec i orkiestrę Jana S. Bacha. Następnie, 
nawiązując do obchodzonej rocznicy 
odzyskania niepodległości, orkiestra 
zagrała kilka popularnych pieśni patrio-
tycznych z towarzyszeniem początku-

EDUKACJA

Impuls do pracy

Renata Palińska
nauczyciel matematyki w Gimnazjum 
w Niepołomicach

Już po raz ósmy pedagodzy i ich pod-
opieczni działający w Klubie Przedsię-
biorczych Nauczycieli Impuls zostali 
uhonorowani przez NBP za aktywny 
udział w realizacji projektów eduka-
cyjnych z zakresu ekonomii, finansów 
i przedsiębiorczości. 

Uroczystość odbyła się w gmachu Na-
rodowego Banku Polskiego w Łodzi, 
gdzie wręczono nagrody najbardziej 

aktywnym nauczycielom oraz uczniom – zwy-
cięzcom konkursu na najlepszy spot filmowy 
nt. działalności NBP. 

Laureatami Gali IMPULS 2013 w kategorii 
Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2013 
w województwie małopolskim, w kategorii 
gimnazjum zostali: Renata Palińska oraz To-
masz Paliński z gimnazjum w Niepołomicach. 
Laureatką konkursu na najlepszy spot filmowy 
nt. działalności NBP, została Paulina Badura, 
uczennica klasy II e naszego gimnazjum. 

Nagrody wręczał Marek Belka, prezes Na-
rodowego Banku Polskiego. Zauważył, że to 
w rękach nauczycieli znajduje się rozwój przed-
siębiorczości w Polsce. To dzięki nim młodzież 
od najmłodszych lat ma szansę zarazić się bak-
cylem przedsiębiorczości, który potem może 
zaowocować własnym biznesem. Wskazał, jak 

ważne jest to aby młodzież rozwijała skrzydła 
w Polsce, a nie szukała pracy za granicą.

Gośćmi specjalnymi gali Impuls byli: dr 
Tomasz Skalski, wiceprezes zarządu ds. ope-
racyjnych Grupy Atlas oraz Jerzy Janowicz, 
członek Polskiego Związku Tenisowego, ojciec 
tenisisty Jerzego Janowicza. 

Janowicz opowiedział o trudnościach po-
konywanych przez jego syna w drodze do suk-
cesów tenisowych. Mówił, że ważna jest wiara 
w swoje możliwości. 

Tomasz Skalski opowiedział natomiast 
o początkach powstania firmy Atlas – dziś wio-
dącej firmy na rynkach europejskich w dzie-
dzinie budownictwa. O tym, jak firma stawiała 
swe pierwsze kroki mając jedną betoniarkę. 
Zachęcał młodzież – nagradzaną podczas gali, 
aby byli twórczy i przedsiębiorczy; że aby stwo-
rzyć własny biznes potrzebne są 4 czynniki: 
wiedza, praca, zdrowie i szczęście. Pochwalił 
się, iż firma wspiera ambitnych i przedsiębior-
czych młodych ludzi, m.in. Jurka Janowicza, 
który podpisał kontrakt sponsorsko-reklamo-
wy z łódzką firmą Atlas. 

Po uroczystości wszystkich nagrodzonych 
zaproszono na bankiet, który odbył się w sali 
operacyjnej łódzkiego banku. To jedna z naj-
większych sal operacyjnych Europy: 52 m dłu-
gości, 21 m szerokości i 10 m wysokości, zapro-
jektowana w 1905 roku przez Dawida Landé  

Do stworzenia własnego biznesu potrzeb-
ne są cztery czynniki: wiedza, praca, zdro-
wie i szczęście, mówił Tomasz Skalski, wi-
ceprezes Grupy Atlas, firmy, która stawiała 
pierwsze kroki mając jedną betoniarkę.
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jącej solistki, które dobrze zabrzmiały 
w dość oryginalnym opracowaniu mu-
zycznym. 

Profilaktycznie z policją
Aleksandra Fraś 
ZSZ im. Krakowskiego Bractwa Kurko-
wego

Czym jest demoralizacja, co to jest czyn 
karalny, jakie konsekwencje za swoje 
zachowanie może ponieść nieletni, to 
tematy, na które z uczniami Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego w Niepołomicach, 
rozmawiała – 13 listopada – specjalista 
ds. nieletnich, sierż. sztab. Magdalena 
Chwastek.
Szeroko została również omówiona 
problematyka związana z zagrożeniami 
płynącymi z sieci. Uczniowie dowie-
dzieli się również, jakie konsekwencje 
grożą im w przypadku wagarowania, nie 
przestrzegania regulaminu szkolnego, 
picia alkoholu czy palenia papierosów.
Spotkanie miało na celu podniesienie 
świadomości młodzieży za swoje czy-
ny, a co za tym idzie podejmowanie 
przez Nich przemyślanych i rozważ-
nych decyzji. 
W imieniu uczniów i nauczycieli naszej 
szkoły składamy serdeczne podzięko-
wania Magdalenie Chwastek, licząc na 
dalszą współpracę. 

Bici – Biją
Aleksandra Fraś 
ZSZ im. Krakowskiego Bractwa Kurko-
wego

29 października, uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w przedstawieniu profi-
laktycznym skierowanym do młodzieży 
pt. „Bici – Biją”. 
Tematem sztuki teatralnej była agresja 
i przemoc wśród młodzieży. W pro-
stych odsłonach aktorzy Teatru Ludo-
wego opowiedzieli historię, która może 
zdarzyć się w każdej szkole: w trakcie 
spotkania przypadkowo, dochodzi do 
wypadku; zostaje pobity chłopak. Splot 
przypadkowych okoliczności sprawia, 
że sprawca wypadku spotyka osobę, 
która odsłania przed nim obraz jego 
własnej agresji i wręcz zderza go z nią. 
Z przejawami agresji w otoczeniu styka 
się każdy z bohaterów, nie potrafią zapa-
nować nad emocjami pomimo głęboko 
odczuwanej potrzeby miłości. Sztuka 
nie chce nikogo oskarżać, typowe sceny 

Ways to Freedom

Małgorzata Porębska
nauczyciel j. angielskiego
Gimnazjum im. Lady Sue Ryder, koordynatorka 
projektu Ways to Freedom

Młodzież, korzystając z dobrodziejstw 
demokracji i biorąc odpowiedzialność za  
sytuację lokalnej społeczności, starała się,  
pracując w międzynarodowych grupach,  
zidentyfikować problemy nękające 
współczesnych młodych ludzi i wypraco-
wać strategie, które mogłyby je rozwiązać.

W dniach 18-25 października odby-
ło się międzynarodowe spotkanie 
młodzieży w ramach programu 

Youth in Action finansowane ze środków Unii 
Europejskiej. W projekcie Ways to Freedom 
(Drogi do wolności) wzięła udział młodzież 
z Estonii, Litwy, Czech i Polski. 

Podczas licznych warsztatów młodzi ludzie 
zapoznawali się z historią krajów swoich rówie-
śników, skupiając się na dziejach najnowszych, 
począwszy od sytuacji po II Wojnie Światowej, 
aż do pierwszych wyborów demokratycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem silnych wpły-
wów ówczesnego ZSRR na sytuację gospodar-
czo-polityczną w krajach bloku wschodniego. 

Program obfitował w różnego rodzaju ele-
menty. Przez dwa dni uczestnicy projektu prze-
bywali na terenie MCDiS, gdzie oglądali przy-
gotowane przez rówieśników prezentacje i filmy 
dokumentalne. Dzięki wstawiennictwu reżysera 
Bartka Konopki (nominowanego do Oskara 

za film „Królik po berlińsku”) oraz uprzejmości 
dystrybutora Against Gravity, młodzież mogła 
obejrzeć film „Sztuka znikania”. 

MOA zaprosiło grupę na prelekcję doty-
czącą systemu słonecznego. Projektem zainte-
resował się również IPN, który wydelegował 
pomysłodawcę gry „Kolejka” Karola Madaja do 
wygłoszenia prelekcji na temat sytuacji gospo-
darczej PRL. Grupa zwiedziła Nową Hutę oraz 
spędziła kilka godzin w Krakowie, a także od-
wiedziła kopalnię soli w Wieliczce.

Dla młodych ludzi tygodniowe spotkanie 
było niesamowitą przygodą. Podobieństwa 
i różnice kulturowe między uczestnikami pro-
jektu ujawniały się na każdym kroku, wzbu-
dzając zaciekawienie, zdumienie, a często ogól-
ne rozbawienie. Zagadnienia merytoryczne, 
mimo że poważne, pochłonęły uczestników 
przedsięwzięcia i rozbudziły zainteresowanie 
historią najnowszą, a ponadto ułatwiły zrozu-
mienie różnorodnych mechanizmów politycz-
nych i gospodarczych. 

Młodzież, korzystając z dobrodziejstw de-
mokracji i biorąc odpowiedzialność za sytu-
ację lokalnej społeczności, starała się, pracując 
w międzynarodowych grupach, zidentyfikować 
problemy nękające współczesnych młodych lu-
dzi i wypracować strategie, które mogłyby je 
rozwiązać.

Oto, co na ten temat mówi jeden z uczest-
ników – Hubert Świderski: „Najlepsze było 
wrażenie, gdy uświadamiałeś sobie, że oni cię 
rozumieją i ty potrafisz im coś opowiedzieć. 
Poznałem tam wiele osób i jestem zadowolony, 
ponieważ wiem, że ilekroć wyjadę do któregoś 
z tych krajów, tzn. Estonii, Czech czy Litwy, 
będę miał tam przyjaciół”.

W najbliższych tygodniach uczniowie będą 
przybliżać idee projektu i prezentować efekty 
pracy podczas prelekcji w swoich placówkach.
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z życia codziennego są jedynie pretek-
stem do stawiania pytań. 
Po spektaklu młodzież wzięła udział 
w krótkich warsztatach z reżyser Inką 
Dowlasz, która w przejrzysty sposób 
starała się pokazać młodzieży mechani-
zmy powstania zjawiska agresji. 

110 lat jak dzień
Joanna Hytroś
SP w Zagórzu

Jubileusz 110 lat świętowała Szkoła 
Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Zagórzu. Program, 26 paź-
dziernika, tradycyjnie rozpoczęła część 
oficjalna, na którą składało się: wpro-
wadzenie sztandaru, odśpiewanie hym-
nu państwowego i szkolnego, złożenie 
kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Następnie delegacja zło-
żona z władz oświatowych i gminnych 
oraz synów Ludwika Czajkowskiego do-
konała uroczystego odsłonięcia tablicy 
Izby Regionalno-Historycznej im. Lu-
dwika Czajkowskiego. W dalszej części 
uczniowie przedstawili program słow-
no-muzyczny ukazujący dzieje szkoły 
na przestrzeni 110 minionych lat. 
Po zakończeniu części oficjalnej zapro-
szeni goście mogli obejrzeć specjalnie 
przygotowane na tę okazję wystawy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
kroniki szkolne. Dopełnieniem wspól-
nego świętowania był ogromny tort 
oraz tradycyjna uczniowska grochówka, 
która ucieszyła podniebienia wszystkich 
gości. Całość jubileuszu uświetnił wy-
stęp zespołu „Zagórzanie”. Bez dwóch 
zdań – Zagórze świętowało z klasą!

Świece w Suchorabie
Urszula Turecka
kierownik, Klub Kultury w Suchorabie

Warsztaty rękodzieła artystycznego są 
ważną atrakcją każdego miesiąca w Klu-
bie Kultury w Suchorabie. Technika, 
którą zaproponowała w listopadzie pro-
wadząca zajęcia Natalia Nowacka zain-
teresowała nie tylko, jak zawsze liczną 
grupę dzieci, ale także panie należące 
do założonego niedawno w Suchorabie 
Koła Rencistów i Emerytów. 
Pierwszym krokiem było przygoto-
wanie dwóch garnków. Do większego, 
ustawionego na włączonej maszynce, 
wlaliśmy wodę i wstawiliśmy do niego 
mniejszy garnek z parafiną, którą póź-
niej topiliśmy w kąpieli wodnej. Naszą 

Sylwia Międzybrodzka
nauczyciel w Gimnazjum w Woli Batorskiej

4 listopada, w naszym gimnazjum 
obchodzono Dzień Patrona, który 
połączony był z 10. rocznicą nadania 
szkole imienia Lady Sue Ryder. 

Z tej okazji zorganizowano uroczystość, 
którą swoją obecnością uświetnili zna-
mienici goście. Święto jak co roku mia-

ło wyjątkową oprawę. Dekorację stanowił zarys 
szkoły ułożony z kartek, na których nauczy-
ciele i uczniowie odbili swoje dłonie. Nad nim 
umieszczono słowa Sue Ryder „Jutro należy do 

nich”, które stały się motywem przewodnim 
akademii. 

Prócz części oficjalnej składającej się 
z przemówień i gratulacji wygłoszonych przez 
dyrektora Tomasza Donatowicza oraz zapro-
szonych gości klasy pierwsze zaprezentowały 
program artystyczny, który przygotowały pod 
opieką Eweliny Grudzińskiej – głównej koor-
dynatorki obchodów. Było to przedstawienie 
teatralne, które podkreślało, że nasza patronka 
nieprzypadkowo była związana z Polską, a jej 
działalność była prawdziwą misją. 

Następnie zaprezentowane zostały filmy do-
kumentujące działalność i rozwój gimnazjum, 
które przygotował Paweł Góralczyk. Zaś na za-
kończenie wszyscy goście otrzymali rozmaryn, 
symbol pamięci wybrany przez Lady Sue Ryder. 

Uroczystość ta była także okazją do wrę-
czenia nagród za konkursy organizowane 
w związku z Dniem Patrona oraz stypendiów 
ufundowanych przez Fundację Sue Ryder oraz 
dyrektora gimnazjum  

Dekada z rozmarynem

Małgorzata Juszczyk
Gimnazjum w Niepołomicach

Ile ciekawych wydarzeń kulturalnych 
oraz tradycji, zwyczajów i postaci 
związanych jest z regionem i miastem 
Niepołomicami, udowadniają 
gimnazjaliści i licealiści biorący 
udział w projekcie 
„Kulturalne Niepołomice”.

Oczami i piórem



Grudzień 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

12    

Przez sześć miesięcy - od czerwca do 
grudnia 2013 roku - realizowany jest 
w Niepołomicach projekt Kulturalne 

Niepołomice, który ma na celu stworzenie per-
spektyw zawodowych poprzez kulturę i sztukę 
- dziennikarską i filmową dla niepołomickiej 
młodzieży. Inspiracją do jego wdrożenia stał się 
zauważalny proces odpływania z Niepołomic 
młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość 
z nauką i pracą w Krakowie.

Zjawisko to związane jest z ogólnym prze-
świadczeniem, że nasza gmina nie stwarza wy-
starczającej oferty form czy sposobów spędzania 
wolnego czasu, jak również nie proponuje zado-
walających perspektyw rozwoju zawodowego. 
Takie założenie wynika z przeprowadzanych 
wśród niepołomickiej młodzieży ankiet i badań.

Celem projektu było pokazanie innego 
oblicza Niepołomic, jako miejsca, w którym 
„dzieje się” niemało, i które ma sporo do za-
oferowania swoim mieszkańcom, zwłaszcza 
w sferze kultury. To właśnie jej różnorod-
ność stanowi wspólny mianownik warsztatów 
dziennikarskich, filmowych i prasowych dla 
młodzieży, których przeprowadzania podjęli 
się pracownicy Radia Kraków, Warszawskiej 
Szkoły Filmowej i Gazety Krakowskiej.

Istotą projektu było połączenie zajęć teo-
retycznych z praktyką, dlatego też – w ramach 
spotkania z zakresu dziennikarstwa z Martą 
Szostkiewicz i Jackiem Bańką – uczestnicy prze-
prowadzali wywiady, nagrywali oraz montowali 
zgromadzony materiał w trzech blokach tema-
tycznych: niepołomicki chór; tradycje i rozwój 
umiejętności tanecznych w naszym mieście oraz 
maratony i imprezy dla biegaczy w gminie. 

Kolejnym wyzwaniem stały się zajęcia filmo-

we z reżyserem Markiem Brodzkim. Ich celem 
było stworzenie filmu dokumentalnego oraz po-
znanie warsztatu pracy filmowca, zasad kadro-
wania, rejestracji dźwięku, montażu, oświetlenia 
oraz zachowania się przed kamerą. Działania te 
– oprócz kształcenia umiejętności praktycznych 
– zwracały uwagę młodych ludzi na potencjał 
kulturalny, jaki posiadają Niepołomice. 

Swymi pytaniami starali się rozmówcom 
stworzyć wizje Niepołomic bez znanych atrak-
cji turystycznych. Efektem tych działań był film 
„Niepołomice, miejsce gdzie łączy się prze-
szłość z teraźniejszością”. 

Kolejnym, trzecim etapem były warsztaty 
prasowe z Aleksandrą Fandrejewską, które po-
zwoliły zrozumieć i poznać zakres oraz metody 
pracy dziennikarza prasowego. 

Zdobyte umiejętności młodzi ludzie mogli 

EDUKACJA

bazą były plastikowe foremki, ale nadaje 
się także każde naczynie, które później 
można będzie zdemontować i wydobyć 
świeczkę na zewnątrz. 
Spośród licznych elementów dekoracyj-
nych: kolorowych kamyków, suszonych 
cytryn i listków, każdy stworzył własną 
kompozycję i ułożył ją w formie. Do-
piero wtedy zalewaliśmy ją pomalutku 
pierwszą warstwą parafiny. Po jej zasty-
gnięciu dokładaliśmy kolejne ozdobniki 
i jak wcześniej przykryliśmy parafiną. 
Wymaga to precyzji i spokoju, jeśli bo-
wiem zalejemy od razu całą formę, to 
wszystkie elementy po prostu wypłyną 
i z naszej kompozycji nie pozostanie nic. 
Spośród olejków zapachowych każdy 
mógł dobrać ten, który odpowiada jego 
potrzebom. 
Warsztaty rękodzieła artystycznego re-
alizowane są jako jedna z form szerszego 
projektu „Spotkania ze sztuką – warsz-
taty 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. 

Misie w Woli
Teresa Kuś
nauczyciel przedszkola w Woli Bator-
skiej

Dzięki inicjatywie i dużemu zaanga- 
żowaniu dyrektor Renaty Kotary, 
w przedszkolu w Woli Batorskiej został 
utworzony nowy oddział przedszkol- 
ny. Uczęszczają do niego najmłodsze 
dzieci – ,,Misie.” 
Pod koniec października odbyło się w tej 
grupie uroczyste pasowanie na przed-
szkolaka. Dzieci przedstawiły rodzicom 
krótki program artystyczny, z wielkim 
przejęciem śpiewały: ,,…to nie są malu-
chy, tylko dzielne zuchy…”. Swój program 
zaprezentowały również w ośrodku re-
habilitacyjnym ,,Ostoja”, gdzie otrzymały 
gromkie brawa, a pensjonariusze pla-
cówki nie kryli łez wzruszenia. 
W przedszkolu miał także miejsce kon-
kurs skierowany do dzieci oraz ich ro-
dziców, pt: ,,Czary z jesiennych liści.” 
Ideą konkursu było zaangażowanie ro-
dziców w wykonanie wspólnej pracy ze 
swoją pociechą. 
Listopad, to czas na kolejny cykliczny 
konkurs ,,Wieczór poezji”. Miał on miej-
sce w domu kultury w Woli Batorskiej. 
Zadaniem dzieci było przygotowanie 
wiersza polskiego autora, który mogli 

Inspiracją do jego wdrożenia stał się za-
uważalny proces odpływania z Niepołomic 
młodych ludzi, którzy wiążą swoją przy-
szłość z nauką i pracą w Krakowie.

Uczniowie podkreślają, że przygotowanie filmu, reportażu czy artykułu na temat Niepoło-
mic – pozwoliło spojrzeć na swoje miasto inaczej. Dostrzec piękno i różnorodność możli-
wości, których mieszkańcy z przyzwyczajenia i codziennego zabiegania – nie zauważają.
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przedstawić z rodzicami lub rodzeń-
stwem. 
Cieszymy się, że wszystkie inicjatywy 
przedszkola są chętnie podejmowane 
przez rodziców. Dzięki temu rozwija się 
głębsza współpraca między dwoma jak-
że ważnymi środowiskami wychowaw-
czymi, co warunkuje prawidłowy proces 
rozwoju dzieci. 

Do Pragi
Marta Mikołajewska
uczennica kl. 3, Gimnazjum Społeczne 
w Woli Batorskiej

18 września rozpoczęliśmy się wyciecz-
kę, w której uczestniczyły klasy II i III 
naszego gimnazjum. Pierwszym przy-
stankiem był Wrocław. Godzinny spa-
cer po Ostrowie Tumskim – najstarszej 
dzielnicy miasta, zwiedzenie kilku ko-
ściołów i przejście przez „Most Miłości”, 
wizyta w Ogrodzie Japońskim spowo-
dowały, że wszyscy zachwyciliśmy się 
stolicą Dolnego Śląska. Mieliśmy jeszcze 
przyjemność zobaczyć „Grające Fontan-
ny” i dosłownie je poczuć. 
Następnego dnia zaplanowane było 
zwiedzanie stolicy Czech. W Pradze zo-
baczyliśmy Hradczany, Zamek Królew-
ski, imponującą katedrę św. Wita, Małą 
Straną, Stare Miasto i Most Karola.
 Z Pragi ruszyliśmy w góry i wyjechali-
śmy wyciągiem na Kopę. Czekała tam 
na nas niemiła niespodzianka w postaci 
temperatury wynoszącej zaledwie 8°C. 
Po 1,5h stanęliśmy na Śnieżce. Widok 
wart był jednak tego wysiłku. 
W drodze powrotnej zwiedziliśmy także 
Wang – norweski kościół ewangelicko-
-reformowany. Świątynia ta została zbu-
dowana bez użycia gwoździ, oraz Park 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska 
w Kowarach. 
Dzięki tej wyprawie nie tylko zintegro-
waliśmy się, ale także zobaczyliśmy za-
bytki i atrakcje, które na długo pozosta-
ną nam w pamięci. Każda taka wyprawa 
to wspaniała okazja do poznania innych 
ludzi czy kultury. Oby więcej było takich 
wycieczek!

Nowe perspektywy 2
Zuzanna Polańska
komendant 6 – 2 Hufca Pracy

Od września 6 – 2 Hufiec Pracy w Nie-
połomicach realizuje projekt systemowy 
„Nowe perspektywy 2” współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Spo-

wykorzystać w praktyce biorąc udział w otwar-
tym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych gminy konkursie na najlepszy 
artykuł o kulturze w Niepołomicach. 

Proponowane w ramach projektu warsz-
taty dla uczniów stały się nie tylko źródłem  
cennych wiadomości i umiejętności, ale i spo-
sobem na ciekawe spędzanie wakacji, czy wol-
nych weekendów. 

Sami uczestnicy podkreślają, że na długo 
w pamięci pozostanie im wyprawa o świcie do 
Puszczy, aby nagrać jej budzenie się do życia. 
Podobało im się myszkowanie po zakamarkach 
Zamku Królewskiego, do których goście lub tu-
ryści zwykle nie zaglądają. Sporym wyzwaniem 
okazało się przy nagrywaniu radiowego repor-
tażu – budowanie obrazu Niepołomic i zmian 
zachodzących w nich za pomocą tylko dźwię-

ków i odgłosów typowych dla miasteczka, lasu, 
wnętrz budynków lub miejsc publicznych. 

Jak trudną i czasochłonną pracą jest mon-
taż nagranego materiału filmowego przekona-
li się przy całonocnym maratonie zgrywania 
obrazów z dźwiękiem. Równie trudnym zada-
niem okazało się pisanie o rzeczach zwykłych, 
tak, aby zainteresować nimi różnych czytelni-
ków - dzieci, rówieśników czy osoby starsze. 
Uczniowie podkreślają, że przygotowanie fil-
mu, reportażu, czy artykułu na temat Niepo-
łomic – pozwoliło spojrzeć na swoje miasto 
inaczej. Dostrzec piękno i różnorodność moż-
liwości, których mieszkańcy z przyzwyczajenia 
i codziennego zabiegania – nie zauważają.

Projekt dofinansowany jest ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  

Było fantastisch

Anna Marzec
Gimnazjum w Niepołomicach

Okazało się, że niemiecka młodzież jest 
bardzo sympatyczna. Jak mówi Hubert 
– „Ci Niemcy są nawet mili, a dziewczy-
ny… bardzo ładne”.

Pod koniec września młodzież z Gimna-
zjum z Niepołomic udała się na rewizy-
tę do Overath, miasteczka pod Kolonią 

w ramach projektu wymiany młodzieży szkol-
nej zatytułowanego „Polacy i Niemcy – poznaj-
my się bliżej”. 

Nasi gimnazjaliści gościli swoich partne-
rów z Niemiec w marcu b.r. i już wtedy pozbyli 
się wielu stereotypów na temat naszych za-
chodnich sąsiadów. Okazało się, że niemiecka 
młodzież jest bardzo sympatyczna. Jak mówi 
Hubert – „Ci Niemcy są nawet mili, a dziew-
czyny… bardzo ładne”. 

Uczestnicy wymiany: Julia Bednarz, Ola Grab, Ewelina Górska, Emilia Hytroś, Filip Kawula, Wikto-
ria Kryus, Krzysztof Mendalski, Hubert Paszkowski, Damian Piernaczyk, Ada Szostak, Ola Sicińska, 
Joanna Zachara. Opiekunowie: A. Marzec, M. Obłoza
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łecznego. Projekt skierowany jest do 
dwóch dziesięcioosobowych grup: dla 
młodzieży uczącej się w wieku 15-17 lat 
– grupa A oraz dla młodzieży poszuku-
jącej pracy w wieku 18-25 lat – grupa B. 
Do tej pory w ramach projektu odby-
ło się już grupowe wsparcie psycholo-
giczne oraz zajęcia z przedsiębiorczości 
i doradztwa zawodowego, na których 
nasi uczestnicy m.in. poznawali tech-
niki motywacyjne oraz zasady rządzące 
rynkiem pracy, uczyli się jak najlepiej 
efektywnie szukać pracy i wykorzystać 
swoje mocne strony. 
Przed uczestnikami grupy A do końca 
roku kalendarzowego jeszcze warsztaty 
wyrównawcze, kurs językowy, a grupy 
B: kurs ECDL, prawa jazdy, kursy zawo-
dowe dla dziewcząt zajęcia z florystyki 
dla chłopców magazynier z obsługą 
wózków jezdniowych. 
Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny. Każdy uczestnik ma również 
zapewniony ciepły posiłek i dofinan-
sowanie kosztów na dojazdy. Program 
zakończy się w czerwcu 2014 roku wrę-
czeniem zaświadczeń i certyfikatów.

Ta, co nie zginęła…
Iwona Lubaś
nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum 
w Podłężu

Jak co roku, uczniowie oraz pracownicy 
szkoły wspólnie z zaproszonymi gość-
mi uczcili kolejną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W tym 
roku obchody rocznicowe w naszej 
szkole zaczęły się zajęciami skierowany-
mi do najmłodszych. 
Uczniowie gimnazjum przygotowali sta-
nowiska przy których najmłodsi miesz-
kańcy odebrali pierwszą lekcję historii. 
Malując, układając puzzle o tematyce 
patriotycznej, przygotowując kotylio-
ny, maluchy poznawały nasze symbo-
le narodowe, bohaterów czy też słowa 
hymnu. Po zakończeniu warsztatów dla 
dzieci, odbył się program artystyczny 
skierowany do starszych widzów. 
Nasi uczniowie w programie słowno-
-muzycznym przypomnieli trudną 
drogę Polski do wolności, skłonili do za-
dumy nad przeszłością i przyszłością oj-
czyzny. Następnie wszyscy zgromadzeni 
śpiewali pieśni patriotyczne. 
Największe emocje wywołało odśpiewa-
nie I Kadrowej, podczas której wszyscy 
zgromadzeni powstali, oddając w ten 
sposób cześć tym, którym zawdzięcza-
my wolność. Na wielu twarzach malo-
wało się wzruszenie. 

Ale nie tylko uroda Niemek i Niemców 
zdziwiła polskich uczniów. Przede wszystkim 
niemieccy gimnazjaliści i ich rodzice byli bar-
dzo gościnni. Podczas zaledwie kilku dni po-
bytu starali się pokazać nam jak najciekawsze 
miejsca takie jak Kolonię czy Bonn i zapewnić 
najlepsze atrakcje m.in. wizytę w kręgielni, 
a niektórzy byli nawet w parku rozrywki „Fan-
tasyland”. 

Wspólne spędzanie czasu zawsze kończyło 
się wspólnym spożywaniem posiłków. Jedliśmy 
obiad z dyrektorem szkoły, kosztowaliśmy re-
gionalne przysmaki oraz wiele potraw w do-
mach i restauracjach. Według Damiana było za 
dużo jedzenia, ale pysznego jedzenia! „Dobrze, 
że nie muszę dbać o linię” – dodaje.

Dzięki wyjazdowi do Niemiec uczniowie 
uświadomili sobie, że warto uczyć się języ-
ków obcych oraz, że ich znajomość znacznie 

ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów. Jak 
mówi Ada „na wymianie poprawiłam swoje 
umiejętności językowe, nieustannie rozmawia-
jąc po niemiecku i angielsku”. Dla Aleksandry 
ciekawym doświadczeniem był dzień spędzo-
ny w szkole. Zdziwiło ją, że nie ma dzwonków, 
a nauczyciele sami wyznaczają czas na przerwę. 
„Fajnie, że można się spotkać na stołówce i po-
rozmawiać na wygodnych sofach” – mówi.   

Emilka uważa, że dzięki wymianie poznała 
wiele wspaniałych osób, a powrót do Polski nie 
oznacza końca tych znajomości. „Naprawdę się 
zaprzyjaźniliśmy! Niektórzy już dziś planują 
wspólne wakacje i prywatne odwiedziny” – 
mówi uczestniczka projektu. Było fantastisch!– 
krótko reasumuje Ola.

Projekt był współfinansowany przez fun-
dację PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży)   

Jarosław Muter
nauczyciel w Zespole Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II

Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej 
od wielu lat jest sprawdzonym sposobem 
obchodów Święta Niepodległości 
w naszej szkole. 

To także jeden ze sposobów na zacho-
wanie, pielęgnowanie i rekonstrukcję, 
ginącej niestety, polskiej tradycji wspól-

nego śpiewania. Jest to nasz wkład w ogólno-
polską pozytywną atmosferę radosnego świę-
towania Narodowego Święta Niepodległości. 
Daje to nam, społeczności szkolnej, wiele rado-
ści i satysfakcji.

Trzynasta edycja odbyła się 8 listopada. 
Wykonawcami utworów była młodzież wszyst-
kich klas przy wsparciu wychowawców. Wystę-
py oceniało jury w składzie: Wacław Sternal, 
Joanna Kracik i Zbigniew Florczykiewicz oraz 
przedstawiciele społeczności uczniowskiej 
Olga Celary, Piotr Burda oraz Karolina Ptak. 

Wspólne śpiewanie
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Piętnaście klas wykonało piętnaście róż-
nych utworów o tematyce patriotycznej. 
Nagrody dyrektora szkoły przyznano trzem 
klasom, które otrzymały największą liczbę 
punktów. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa 1B, która 
w brawurowy sposób wykonała utwór „Pio-
senka ludzi bez domu” z repertuaru De Press. 
Utwór ten nie jest tradycyjną pieśnią patrio-
tyczną. To piosenka niepodległościowego 
podziemia z lat 1944-1953, w nowej aranżacji 

i z rockową muzyką autorstwa zespołu An-
drzeja Dziubka. 

Drugie miejsce zdobyła klasa 3B z utwo-
rem „Serce w plecaku”, a trzecie miejsce kla-
sa 1A za wykonanie utworu „Przybyli ułani 
pod okienko”. 

Panowała zgodna opinia, że zwycięzcami 
okazali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, 
którzy wspólnie wzięli udział w festiwalu. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody dyrektor Bar-
bary Wiśniowskiej  

To nasz jeden ze sposobów na zachowanie, pielęgnowanie i rekonstrukcję, ginącej  
niestety, polskiej tradycji wspólnego śpiewania.

Turbacz podróżuje

Paweł Góralczyk
opiekun Klubu Podróżnika „Turbacz”, 
nauczyciel w Gimnazjum Społecznym 
w Woli Batorskiej

W dniach 12-13 października, od-
była się wyprawa Klubu Podróżnika 
Turbacz na teren Beskidu Wyspowego 
i Gorców. 

Z opiekunem, na wycieczkę wybrali 
się najmłodsi uczestnicy klubu, czyli 
uczniowie, który niedawno rozpo-

częli naukę w klasie pierwszej. Byli to: Bar-
tek Ślęzak, Mikołaj Mazur, Piotrek Zamojski, 
Maks Będkowski z klasy I A oraz Gabryś Śle-
boda, Kamil Jędrzejek, Daniel Krzyżak i Mi-
chał Ruśniak z klasy I C. 

Pierwszy dzień to wyprawa na szczyt 
Luboń Wielki położony w Beskidzie Wy-
spowym. Trasa obfitowała w wiele atrakcji. 
Najpierw chłopcy mieli za zadanie odnaleźć 
i opisać różne gatunki grzybów, których 
mnóstwo można było napotkać w lasach na 
stoku Lubonia. Zebraliśmy mnóstwo okazów, 
od smacznych podgrzybków i maślaków po 
trujące gołąbki i muchomory. 

Po blisko dwóch godzinach zabawy mo-
gliśmy udać się szlakiem pod szczyt. Tu 
rozpoczynała się najpiękniejsza część wspi-
naczki: skalista Perć Borkowskiego. Przy 
uskoku tektonicznym chłopcy odnaleźli dwie 
niewielkie jaskinie, które należało zbadać. 
Wspinaczka na skały perci dostarczyła wie-
lu wrażeń. Również w najwyższym punkcie 
skalistej grani, nieopodal małej kapliczki, 

odnaleźliśmy kilka zagłębień i jaskiń szczeli-
nowych. Na szczyt Lubonia Wielkiego otarli-
śmy około godziny 15.00. Można było podzi-
wiać wspaniałe widoki i posilić się w małym 
schronisku. 

Drugi dzień to odwiedziny w paśmie 
górskim Gorców. Celem była malownicza 
dolina potoku Kamienica wypływającego 
spod samego Turbacza. Tu można było od-
wiedzić stawy pełne żab i kijanek, obejrzeć 
szałas, w którym mieszkał niegdyś Karol 
Wojtyła, pospinać się na skałki i podziwiać 

wspaniałą gorczańską jesień. 
Jednak najciekawszym wydarzeniem 

były poszukiwania śladów po starej hu-
cie szkła na zapomnianej polance Huci-
sko, gdzie trzeba było dotrzeć pokonując 
wartki nurt górskiego potoku Kamienica. 
Archeologiczne poszukiwania zakończyły 
się pełny sukcesem: każdy z chłopców od-
nalazł fragmenty szklanej produkcji sprzed 
kilku wieków. Zwiedziliśmy jeszcze skansen 
starych lokomotyw w Chabówce, by potem 
udać się w drogę powrotną  

Najciekawszym wydarzeniem były poszukiwania śladów po starej hucie szkła na za-
pomnianej polance Hucisko. Archeologiczne poszukiwania zakończyły się pełny suk-
cesem: każdy z chłopców odnalazł fragmenty szklanej produkcji sprzed kilku wieków.
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Anielskie spotkanie

Maria Strzelec
instruktor Domu Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

 
14 listopada, anioły opanowały Dom 
Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. 
Stało się to możliwe dzięki zorgani-
zowanemu we współpracy z naszą 
parafią spotkaniu, którego głównym 
celem był konkurs „Namaluj swojego 
Anioła Stróża”. 

Jego uczestnikami były dzieci z klas 0-3 
szkoły podstawowej. No i działo się! Naj-
pierw kandydaci na laureatów konkurso-

wych przygotowali sobie anielską aureolkę, 
a potem zabrali się do pracy. W ruch poszły 
kredki, pędzle, a nawet pióra. Dziewiętna-
stu uczestników zmagań plastycznych, przy 
wydatnej pomocy rodziców, wykonało nie-
zwykłe prace. Są odpowiedzią na pytania jak 
wygląda Anioł Stróż, jakie ma obowiązki, czy 
coś je, jak się ubiera. 

Każdy artysta, po wykonaniu zadania 
przechodził do miejsca zwanego „ciasteczko-
wo”. Tam własnoręcznie malował herbatniki 
lukrem, do którego przyklejały się kolorowe 
cukierki i …mniam, mniam, zjadał je jako 
małą nagrodę. Po wzmocnieniu słodko-

ściami, wykonywaliśmy wspólnie korale dla 
anioła. Za surowiec posłużyły makarony 
w różnych kształtach nanizane na sznurek. 
Zabawa była przednia. 

Emocje sięgnęły co najmniej sufitu, kie-
dy nastąpiła prezentacja prac i wręczenie 
nagród. Jury w składzie Marcelina Mocha, 
Agnieszka Góral, Renata Siwek i autorka tek-
stu, postanowiło nagrodzić prace, które wy-
konali: Weronika Skowrońska, Patrycja Pie-
pora, Asia Waśniowska, Bartek Sołga, Alicja 
Nowak, Asia Lasek, Gabriel Góral, Agnieszka 
Widomska-Smóła, Małgosia Lasek, Mikołaj 
Solarz. 

Na szczególną pochwałę zasługują rodzi-
ce dzieci. To dzięki ich zaangażowaniu kon-
kurs mógł zostać przeprowadzony i mogli-
śmy wspólnie przeżyć miłe chwile  

wernisaż
•	10	grudnia,	godz.	16.30,	Dom	Kultury	

w Woli Batorskiej
•	12	grudnia,	godz.	17.00,	Dom	Kultury	

w Zagórzu

Uśmiechnij się!

Małgorzata Rzeszutek-Ślusarczyk
SP w Staniątkach

W tym roku, po raz pierwszy braliśmy 
udział w kampanii „Uśmiechnij się”, 
organizowanej pod patronatem PCK. 

Kampania miała na celu zachęcić dzie-
ci i młodzież do zmiany postaw na 
bardziej optymistyczne nastawienie 

do życia i otwartość oraz życzliwość na dru-
giego człowieka, sąsiada z ławki czy kolegi 
z innej klasy. 

Organizatorzy akcji chcieli uświadomić 
uczniom, jak ważne jest pozytywne nasta-
wienie do świata i jak wiele w naszym życiu 
może zależeć od serdecznego uśmiechu. 

W jej realizację zaangażowani byli wszy-
scy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami, 

Kampania miała na celu zachęcić dzieci i młodzież do zmiany postaw na bardziej 
optymistyczne nastawienie do życia i otwartość oraz życzliwość na drugiego  
człowieka, sąsiada z ławki czy kolegi z innej klasy.
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a jej realizacja przypadła na czas poprzedza-
jący Dzień Młodzieży PCK, czyli okres po-
między 21 a 25 października. 

Początek akcji poświęcony był na teore-
tyczno-praktyczne wprowadzenie uczniów 
w tematykę stresu i metod jego zwalczania 
(życzliwość i uśmiech) oraz spełniania do-
brych uczynków w stosunku do innych osób. 

Akcja zakończyła się wielkim happe-
ningiem. Każdy uczeń przyniósł do szkoły 
własnoręcznie wykonany kotylion. Autorzy 
najpiękniejszych ozdób zostali nagrodzeni. 
Następnie wszyscy wyszli przed szkolny bu-
dynek, gdzie zostało wykonane wspólne pa-
miątkowe zdjęcie. 

Organizatorzy zachęcali uczniów do 

przekazywania idei życzliwości i promienne-
go uśmiechu osobom napotkanym w drodze 
do domu poprzez obdarowanie ich uśmie-
chem i sprezentowanie kotylionu. 

Mamy nadzieję, że efekty kampanii będą 
zauważalne przez cały rok i pozytywnie 
wpłyną na środowisko szkolne, rodzinne czy 
sąsiedzkie  

Już działa!
Beata Heichel
dyrektor przedszkola Eko-Park i Żłobka Mini 
Eko-Park

Uwaga – młodzi rodzice – nowy żłobek 
już działa. W październiku rozpoczął 
działalność Żłobek Mini Eko-Park, 
mieszczący się przy ulicy 3 Maja 
w Niepołomicach.

Placówka prowadzi działalność refun-
dowaną przez Europejski Fundusz 
Społeczny z instytucją wdrażającą pro-

jekt: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie.

W nowym, przestronnym budynku zna-
lazło opiekę 30 dzieci od 4-go miesiąca do lat 
3. Do dyspozycji są dwie sale zabaw, sala od-
poczynku dzieci i całe nowoczesne zaplecze, 
potrzebne do funkcjonowania nowoczesnej 
placówki. 

Opiekę sprawują wykwalifikowane opie-
kunki, a nad zdrowiem maluchów czuwa 
odpowiednio przygotowana pielęgniarka. 
W żłobku prowadzone są zajęcia z psycho-
logiem, dające równość szans wychowania 
w nowoczesnym społeczeństwie. Są także 
konsultacje i porady dla rodziców. 

Dzięki uzyskanej dotacji odpłatność nie 
jest duża i wynosi łącznie, z zalecanym wy-
żywieniem 200 zł. miesięcznie. Poza tym, nie 
ma innych kosztów w postaci opłaty wpiso-
wej, wyprawki, itp.

Warto dodać, że żłobek dysponuje dużym 
parkingiem, co niewątpliwie ułatwia sprawny 

dowóz dzieci. Wszystko to sprawia, iż pla-
cówka cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród młodych rodziców, którzy poszukują 
miejsca opieki dla swoich pociech. 

Zainteresowanych informujemy, iż kolejna 
rekrutacja na rok szkolny 2014/15 rozpoczyna 
się w marcu. Przybywajcie – zapraszamy!  

W nowym, przestronnym budynku znalazło opiekę 30 dzieci od 4-go miesiąca do lat 3. 
Do dyspozycji są dwie sale zabaw, sala odpoczynku dzieci i całe nowoczesne zaplecze, 
potrzebne do funkcjonowania nowoczesnej placówki.
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Elf w bibliotece

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

28 października, po raz drugi gościem 
Biblioteki Publicznej w Niepołomicach 
był Marcin Pałasz – znany i ceniony 
pisarz dla dzieci i młodzieży, twórca 
wielu słuchowisk radiowych. 

Autor jest m.in. dwukrotnym laure-
atem wyróżnienia w ogólnopolskim 
konkursie na literacką nagrodę im. 

Kornela Makuszyńskiego w 2007 i w 2009 r. 

W roku 2013, w tymże konkursie za książkę 
pt. „Sposób na elfa” Marcina Pałasza uho-
norowano najważniejszą nagrodą – statuet-
ką Koziołka Matołka. Warto wspomnieć, iż 
książka ta za tekst literacki została wyróżnio-
na w Konkursie Książka roku 2012, przyzna-
waną przez polską sekcję IBBY.

Zaproszeni na spotkanie autorskie 
uczniowie kl. V ze Szkoły Podstawowej 
w Niepołomicach oraz kl. IV i V ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Batorskiej, mieli niepo-
wtarzalną okazję, by osobiście poznać znako-
mitego pisarza. 

Na pytanie słuchaczy, skąd czerpie pomy-
sły do swoich książek, autor odpowiedział, 
że historie opisane w jego powieściach są 
zwykle prawdziwe, śmieszne i zwariowane. 
Oczywiście „łączy” też czasem prawdę z fan-
tazją i wyobraźnią. Szczególnie dużo uwagi 
pisarz poświęcił serii książek o Elfie – psie 

o „wielkich uszach i równie wielkim sercu”. 
Zabawne przygody zwierzaka, którego 

Pan Marcin adoptował ze schroniska, opisa-
ne zostały w trzech książkach pt. „Sposób na 
Elfa”, „Elfie, gdzie jesteś?” i „Elf Wszechmo-
gący”. Przedstawiają one perypetie bohate-
rów z punktu widzenia ludzi i psa. Na „ży-
czenie” czytelników już niebawem na rynku 
wydawniczym ukażą się kolejne książki tej 
bestsellerowej serii.

W finale oczywiście nie mogło zabraknąć 
pamiątkowych dedykacji wpisywanych do 
zakupionych książek. Pokaźnych rozmiarów 
kolejka do uzyskania autografu, „zatrzymała” 
pisarza jeszcze na dłuższą chwilę w otoczeniu 
młodych czytelników. Spotkanie miało cha-
rakter wyśmienitej zabawy, w czasie której 
„słowa płynące” z zaprezentowanych, peł-
nych radości i humoru książek, wywoływały 
uśmiech  

Koniczyna i Gorgoś
Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Z inicjatywy niepołomickiej książnicy 
i Wydawnictwa Skrzat zorganizowa-
no spotkanie autorskie z pisarzem dla 
dzieci. 25 października w gościnne 
progi Biblioteki w Niepołomicach  
i w Podłężu zawitała Danuta Zawadzka.

Autorka niezwykle poczytnych, peł-
nych humoru książek adresowanych 
do młodego czytelnika. W jej dorob-

ku pisarskim znajdują się również wiersze, 
teksty piosenek, podręczniki dla dzieci do 
nauki języka angielskiego oraz przekłady li-
teratury dziecięcej. Warto zatem wspomnieć, 
iż z wykształcenia nasz gość jest filologiem 
języka angielskiego.

Zawadzka szybko nawiązała znakomity 
kontakt z zaproszoną na spotkanie dziecię-
cą publicznością ze Szkół Podstawowych 
w Niepołomicach i Podłężu, przykuwając 
ich uwagę wypowiedziami na temat swojej 
twórczej pasji.

Dzieci miały okazję poznać niezwy-
kłego chłopaka, z głową pełną pomysłów 
czyli Bartka Koniczynę, głównego bohate-

ra cyklu powieściowego składającego się 
z trzech części.

Jego niezwykłe zwariowane wyczyny, 
opisane w I i II części od kilku już lat „bawią”, 
rozśmieszając do łez małych czytelników. Na 
spotkaniu miała miejsce promocja trzeciej 
najnowszej książki pt. „Bartek Koniczyna 
i Tajemnicza Dziewczyna”.

Autorka poprzez „pełną mądrego humo-
ru opowieść o przyjaźni” przekonywała 
uczestników, że w każdym z nas tkwią 
ukryte talenty i każdy z nas potrafi robić 
coś w czym jest naprawdę dobry.
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EDUKACJA

Pierwsza pomoc

Beata Książek
koordynator akcji, nauczyciel nauczania 
wczesnoszkolnego, SP w Niepołomicach 
im. Króla Kazimierza Wielkiego

29 października, klasy pierwsze naszej 
szkoły brały udział w warsztatach 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Zorganizowano je w ramach 
realizacji akcji „Odblaskowa Szkoła”. 

W czasie spotkania z ratownikami 
medycznymi: Pauliną Sęk, Łu-
kaszem Surówką oraz Jakubem 

Zapędowskim, uczniowie mogli zobaczyć 
skuteczne sposoby udzielania pomocy oso-
bie, która uległa wypadkowi. Poznali również 
zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Duże wrażenia wywarła akcja ratowni-
cza na jednej z nauczycielek, która symu-
lowała poszkodowaną w wypadku komu-
nikacyjnym. Karetka Pogotowia podjechała 
na sygnale przed budynek MCDiS, a ratow-
nicy medyczni natychmiast ruszyli do ak-
cji. Zaopatrzyli poszkodowaną pokazując 
dzieciom kolejne etapy udzielania pierwszej 
pomocy. 

Dzieci zobaczyły jak należy sprawdzić 
kontakt z chorym, podać tlen, podłączyć kro-
plówkę, unieruchomić chorego i przenieść na 
noszach do ambulansu. 

W drugiej części spotkania została poka-
zana reanimacja na fantomie, a dzieci wła-
snoręcznie sprawdzały swoje umiejętności. 

Następnie ratownicy pokazali wyposażenie 
karetki, m. in. torbę z aparatami diagnozują-
cymi chorego. 

Dzieci potrafią już ocenić stan chorego 
i wezwać pogotowie. Znają numery telefo-
nów alarmowych i wiedzą jak należy prak-
tycznie poinformować o zdarzeniu. 

Koordynatorem spotkania była Ewa 
Matyszczyk, przedstawiciel firmy mBiolo-
gia oraz autorka tekstu. Spotkanie obyło się 
przy współpracy z SPEC-MED Usługi Me-
dyczne   

Dzieci potrafią już ocenić stan chorego  
i wezwać pogotowie. Znają numery te-
lefonów alarmowych i wiedzą jak należy 
praktycznie poinformować o zdarzeniu.

Sympatię dzieciaków zdobył też Gor-
goś – skrzat wynalazca z czerwoną czupry-
ną i dużymi zielonymi oczami, który zgubił 
swój talent, a potem wyruszył na koniec 
świata by go odnaleźć.

Autorka poprzez „pełną mądrego hu-
moru opowieść o przyjaźni” przekonywała 
uczestników, że w każdym z nas tkwią ukryte 
talenty i każdy z nas potrafi robić coś w czym 
jest naprawdę dobry.

Piosenki dla przedszkolaków opatrzone 
różnymi tytułami czy zabawne historyjki 
„ukryte” w podręcznikach do nauki języka 
angielskiego były kolejną propozycją au-
torki  
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BEZPiECZEńsTwO

Bezpieczne święta

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Święta Bożego Narodzenia to czas 
rodzinnych spotkań, a co za tym idzie, 
także wyjazdów i wzmożonych za-
kupów. Oto kilka policyjnych porad, 
które pomogą nam spędzić bezpiecznie 
świąteczny czas.

Wybierając się na zakupy nie za-
bierajmy ze sobą cennych rzeczy. 
Często robiąc zakupy w sklepie, 

supermarkecie, na placu targowym nie za-
uważamy, iż możemy być obserwowani przez 
potencjalnego złodzieja, który tylko czeka na 
naszą nieuwagę. Pilnujmy toreb, zakupów, te-
lefonów komórkowych, gotówkę i dokumen-
ty trzymajmy w wewnętrznych kieszeniach 
odzieży. Moment, w którym wyciągamy port-
fel, zostawiamy nie dopiętą torebkę, czy co 
gorsze, odkładamy ją np. na ladzie sklepowej 
czy w wózku sklepowym, by obejrzeć towar, 
jest wnikliwie przez przestępcę rejestrowany. 

Pamiętajmy o zabezpieczeniu samocho-
du. Parkujmy go zawsze w miejscach dobrze 
oświetlonych, blisko ulicy i w miejscach 
ogólnie dostępnych. Korzystajmy z parkin-
gów strzeżonych. Sprawdźmy czy pozamy-
kaliśmy okna i zamknęliśmy drzwi. Włącz-
my autoalarm. Nie pozostawiajmy również 
w widocznych miejscach rzeczy, które mogą 
skusić złodzieja.

Przed wyjazdem w dalszą trasę upew-
nijmy się czy mamy przy sobie wszystkie 

wymagane przepisami dokumenty i czy stan 
techniczny pojazdu nie budzi zastrzeżeń. Pa-
miętajmy o zapięciu pasów bezpieczeństwa, 
podczas przewożenia dzieci stosujmy foteliki 
ochronne lub inne specjalne urządzenia. Ja-
dąc dostosujmy prędkość do obowiązujących 
przepisów i warunków panujących na drodze. 
Bezpieczeństwo jazdy w zimie to odpowiedni 
styl jazdy, umiejętność przewidywania tego, 
co może się wydarzyć na drodze. 

W razie ewentualnej kontroli drogowej 
należy zatrzymać pojazd, trzymać ręce na 
kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba 
że zażąda tego kontrolujący, na polecenie 
policjanta – wyłączyć silnik pojazdu. W żad-
nym wypadku nie wsiadajmy za kierownicę 
po spożyciu alkoholu. 

Jeżeli święta spędzimy poza domem, do-
brze zabezpieczmy mieszkanie. Pozamykaj-
my okna i o ile to możliwe zakręćmy zawory 
z gazem i wodą. Jeżeli mamy przyjaznych są-
siadów, dobrze jest powiadomić ich o naszym 
wyjeździe i prosić o kontakt w sytuacji gdyby 
wydarzyło się coś niepokojącego. Przed wy-

jazdem ulokujmy pieniądze, biżuterię i inne 
cenne przedmioty w bezpiecznym miejscu 
(na koncie, w skrytce bankowej). 

Podczas podróży publicznymi środkami 
komunikacji, pamiętajmy o swoim bagażu. 
Nie pozostawiajmy go bez opieki. Uważajmy 
na kieszonkowców. Podczas zakupu biletów, 
demonstrowanie zawartości portfela jest nie-
wskazane. Złodzieje obserwują podróżnych 
i wybierają osobę, którą chcą okraść. Uważaj-

my na natrętnych współpasażerów. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić podczas wysiadania 
i wsiadania oraz w korytarzu pociągu. 

W czasie wolnym od zajęć szkolnych 
sprawujmy należytą opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą. Dzieci pozostawione bez opieki 
lub korzystające z nadmiernej swobody łatwo 
mogą stać się ofiarami przestępstwa lub wy-
padku. W trakcie robienia zakupów na baza-
rze, targowisku, w markecie pilnujmy dzieci, 
które zaciekawione zabawkami często się sa-
mowolnie oddalają. Zbliżający się Sylwester 
to czas odpalania fajerwerków. Nie pozwól-
my dzieciom bawić się samodzielnie tymi 
niebezpiecznymi przedmiotami. 

Należy również pamiętać, iż za sprzedaż 
materiałów pirotechnicznych, alkoholu czy 
papierosów nieletnim grozi odpowiedzial-
ność karna.

Mam nadzieję, iż stosowanie się do po-
wyższych porad sprawi, że tegoroczne Święta 
Bożego Narodzenia będą dla mieszkańców 
naszego miasta i gminy udanym i bezpiecz-
nie spędzonym w miłej, rodzinnej atmosferze 
czasem  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku 

życzenia zdrowia, wielu dobrych dni 
i wszelkiej pomyślności wszystkim  

mieszkańcom miasta i gminy Niepołomice 

składają 

policjanci i pracownicy cywilni  
Komisariatu Policji w Niepołomicach

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
pragnę złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu 
wielickiego dużo zdrowia i pogody ducha, świąt pełnych 
miłości i rodzinnego ciepła, obfitości na rodzinnym stole, 

świąt spokojnych i pełnych nadziei, a na nadchodzący 
Nowy Rok, życzę pomyślności i wielu sukcesów,  

optymizmu w każdym dniu i spełnienia oczekiwań.

komendant powiatowy Policji w Wieliczce
mł. insp. Krzysztof Kühl

Podczas zakupu biletów, demonstrowa-
nie zawartości portfela jest niewskazane. 
Złodzieje obserwują podróżnych i wybie-
rają osobę, którą chcą okraść. Uważajmy 
na natrętnych współpasażerów.

W razie ewentualnej kontroli drogowej należy zatrzymać pojazd, trzymać ręce na  
kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, na polecenie 
policjanta – wyłączyć silnik pojazdu. W żadnym wypadku nie wsiadajmy za kiero- 
wnicę po spożyciu alkoholu.
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Marcin Żarek
mł. kpt., Państwowa Straż Pożarna

Każdy pojazd poruszający się po 
naszych drogach musi mieć na wypo-
sażeniu gaśnicę. Zarazem w aucie spę-
dzamy mniej czasu niż w domu (może 
z wyjątkiem zawodowych kierowców). 
Dlaczego nie możemy mieć gaśnicy lub 
urządzenia gaśniczego w domu? 

W Polsce pożary wybuchają we 
wszystkich typach obiektów. 
Zdarzają się w zakładach pracy, 

budynkach administracyjnych, użyteczności 
publicznej, w obiektach sakralnych, zamiesz-
kania zbiorowego (hotele, internaty), jak 
również w domach rodzinnych. 

Przyczyny tych pożarów mogą być różne: 
nieostrożność osób dorosłych lub dzieci, wady 
instalacji i urządzeń elektrycznych, wyłado-
wania atmosferyczne jak również celowe pod-
palenia lub na skutek zachodzących zjawisk 
chemicznych, fizycznych lub biologicznych. 

Każdy budynek (oczywiście przy pomocy 
ludzi w nim przebywających) ma możliwość 
obrony przed strawieniem go przez ogień. Każ-
dy za wyjątkiem domów mieszkalnych. Dzieje 
się tak ze względu na przepisy prawa przeciw-
pożarowego obowiązujące w naszym kraju. 

Prawo budowlane i przeciwpożarowe na-
rzuca obowiązek na właścicieli, zarządców lub  
użytkowników budynków zaliczanych do wszys- 
tkich kategorii zagrożenia ludzi w nich prze-
bywających do wyposażenia ich w podręczny 
sprzęt gaśniczy, stałe urządzenia gaśnicze czy 
też sygnalizację pożarową (czujki dymu). 

Wszystkich za wyjątkiem tych należą-
cych do kategorii ZL IV, czyli właścicieli do-
mów, w których spędzamy znaczną, jeśli nie 
największą część naszego życia. Tutaj prawo 
daje obywatelom wolną rękę. Tak więc, gdy 
zauważymy pożar będąc w kościele, urzędzie 
czy obiekcie, w którym pracujemy mamy 
szanse na podjęcie walki i próbę ugaszenia 
pożaru. Wynika to z faktu , że te budynki 
są zobligowane do posiadania choćby tylko 
podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Powiem więcej, widząc pożar naszego lub 

kogoś samochodu również mamy szansę go 
ugasić, ponieważ każdy pojazd poruszający 
się po naszych drogach musi mieć na wy-
posażeniu gaśnicę. Inna sprawa, że gaśnica 
kilogramowa w samochodzie często jest nie-
wystarczająca, ale jest i daje pewne możliwo-
ści. Przecież w aucie spędzamy mniej czasu 
niż w domu (może z wyjątkiem zawodowych 
kierowców). Dlaczego nie możemy mieć ga-
śnicy lub urządzenia gaśniczego w domu? 

Tym bardziej, że wartość domu czy też 
mieszkania znacznie przewyższa wartość na-
szego auta. Ktoś powie, że mamy wodę w kra-
nach i są formacje takie jak PSP czy OSP więc 
urządzenie gaśnicze jest zbędne na wyposa-
żeniu naszych domów. Wszystko ok tylko nie 
wszystkie pożary można gasić wodą. 

Polewając wodą płonące urządzenia pod 
napięciem, tłuszcze czy substancje ropopo-
chodne spowodujemy większe straty lub na-
razimy się na utratę zdrowia lub życia. Zastę-
py gaśnicze też nie przybędą w minutę, bo nie 
każdy sąsiaduje z remizą. 

Niezależnie jednak czy podejmiemy próbę 
gaszenia, czy też nie po wystąpieniu pożaru 
powinniśmy zawiadomić jednostki stworzone 
do czuwania nad naszym bezpieczeństwem 
pożarowym, aby ugasiły go całkowicie lub – 
jeżeli pożar został stłumiony przez domowni-
ków - dokonały fachowych oględzin, czy pożar 
nie wystąpi na nowo. Im wcześniej wykryjemy 
ogień i dym w naszym domu tym straty (rów-
nież w „ludziach”) będą mniejsze. 

Nie zawsze jednak zobaczymy płomie-
nie czy wyczujemy dym w porę. Pomóc nam 
może w tym zainstalowanie domowej czuj-
ki dymu. Urządzenie to jest bardzo proste 
w eksploatacji, gdyż montuje się je na suficie, 
podłącza do instalacji elektrycznej i gotowe. 

Statystycznie najwięcej pożarów w domach 
występuje w kuchni jednak zamontowanie tam 
czujki dymu naraża nas na alarmy fałszywe co 
ma ścisły związek z gotowaniem. Najlepiej de-
tektor umieścić w korytarzu, klatce schodowej 
lub części sypialnej, a bardzo głośny sygnał aku-
styczny po wykryciu produktów spalania obu-
dzi nawet największego „susła”. 

Statystyki pokazują, że właśnie w poko-
jach dziennych, salonach i sypialniach naj-

częściej znajdowane są ofiary pożarów. 
W krajach takich jak Nowa Zelandia, Wiel-
ka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, 
domowe czujki dymu uratowały życie wielu 
osobom, które nieświadomie znalazły się 
w niebezpieczeństwie. 

Na rynku dostępne są też urządzenia, 
które łączą wykrywanie dymu i tlenku wę-
gla. W Polsce wciąż wiedza społeczeństwa na 
ten temat zdaje się być niewystarczająca. Być 
może dlatego, za większość myśli, iż czujki 
są drogim i skomplikowanym urządzeniem 
produkowanym tylko dla zakładów pracy, 
hoteli, szpitali czy hipermarketów.

Duże znaczenie w zapobieganiu wystąpie-
nia pożarów w budynkach mieszkalnych od-
grywa nasza rozwaga i wyobraźnia pozwalają-
ca nam wyeliminować ryzyko ich wystąpienia, 
jednak nie na wszystko mamy wpływ. W ta-
kim przypadku warto przemyśleć możliwość 
dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego nas, naszych bliskich i naszego dorobku. 

BEZPiECZEńsTwO

Uwaga
Możemy dać sobie szansę, aby samemu 
ugasić pożar w zarodku w prosty sposób: 
zaopatrzmy nasz dom w urządzenie ga-
śnicze. Może to być gaśnica proszkowa 
uniwersalna lub urządzenie gaśnicze 
(wygląda jak gaśnica tylko nazywa się 
urządzeniem gaśniczym ze względów 
prawnych) do gaszenia pożarów urzą-
dzeń pod napięciem (telewizory, pralki, 
komputery) lub gaszenia pożarów tłusz-
czy jadalnych i substancji łatwo topli-
wych (pożary w kuchni). 

Na rynku jest takich urządzeń i gaśnic 
do wyboru. Jeżeli jednak ze względów 
finansowych lub też lokalowo-wizual-
nych (nie mamy gdzie postawić takiej 
gaśnicy) możemy zaopatrzyć nasze 
mieszkanie w gaz gaśniczy, który wyglą-
da jak dezodorant, kosztuje kilkanaście 
złotych i jest dostępny w prawie każdym 
markecie budowlanym, a również poko-
na pożar w jego początkowej fazie. 

Jak nie spalić domu
Prawo budowlane i przeciwpożarowe narzuca obowiązek na właścicieli, zarządców  
lub użytkowników budynków zaliczanych do wszystkich kategorii zagrożenia ludzi  
w nich przebywających do wyposażenia ich w podręczny sprzęt gaśniczy, stałe  
urządzenia gaśnicze czy też sygnalizację pożarową (czujki dymu).
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BEZPiECZEńsTwO

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych
Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów 
pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje 
stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców. 

Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, usługi mającej spowodować oszczęd-
ności nawet do 50% kosztów pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta dotacjom z funduszy Unii 
Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od 
wynagrodzeń pracowników. 

Zaangażowane w proceder firmy działają według modelu, w którym na podstawie specjalnie zawartych z kontrahentami umów-poro-
zumień w zakresie przejęcia pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, mają wstąpić w rolę „nowego” pracodawcy. Umowy 
o świadczenie usług zawierają zapewnienie, iż wynagrodzenia pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. 
Zmianie natomiast ma ulec formalny pracodawca.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające według opisanego schematu otrzymywały od pierwotnych praco-
dawców środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę, jednakże nie odprowadzały zarówno 
składek ZUS jak również podatku PIT od wynagrodzeń pracowników. 

Analiza powyższych umów prowadzi do wniosku, że nie spełniają one wymagań stawianych w art. 231 kodeksu pracy. W konsekwen-
cji przedsiębiorcy zawierając tego rodzaju umowy, narażają się na negatywne skutki w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych. 
W przypadku bowiem podważenia legalności tych umów, dotychczasowy pracodawca będzie odpowiedzialny za nieodprowadzone 
zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo, może być także pozbawiony 
prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących “nabycie” przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosz-
tów prowadzonej działalności.

Ministerstwo Finansów informuje i przestrzega przed zawarciem tego rodzaju umów z nieuczciwymi oferentami. Ich negatywne konse-
kwencje poniosą bowiem nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy, a w konsekwencji także budżet państwa. 

Jednocześnie uprzejmie zachęcamy do podpisywania umowy po uprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów 
dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodność oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o ofe-
rencie mogą być m.in. Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

Bohomazy
Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Zniszczone mosty, znaki, pylony, 
a nawet chodniki popisane pseudogra-
ficiarskimi bohomazami kłują w oczy 
mieszkańców Podłęża, Zagórza czy 
Zakrzowa. 

Wulgarne antysemickie i antyklu-
bowe napisy pokrywają między 
innymi cały most w Zakrzowie 

nad autostradą. Nie pomagają monitoringi, 
ani zatrzymania policji. 

Niepokojące są również informacje o roz-
bitych szybach na przystankach w Zagórzu 
i Słomirogu. Koszt naprawy jednej takiej 
szyby to około 400 złotych. Przystanek auto-
busowy ma zazwyczaj 5 takich szyb. Czeka-
nie, szczególnie w zimny, wietrzny dzień na 

takim zdewastowanym przystanku nie należy 
do najprzyjemniejszych chwil.

Zniszczenie, uszkodzenie czy uczynienie 
mienia niezdatnym do użytku ścigane jest na 
wniosek pokrzywdzonego. Czyn ten może 
stanowić zarówno przestępstwo, jak i wykro-
czenie. Do ustalenia czy mamy do czynienia 
z wykroczeniem czy przestępstwem istotna 
jest wartość poniesionych strat. 

Do zaistnienia wykroczenia dojdzie 
w przypadku gdy wartość strat (np. znisz-
czonego czy uszkodzonego mienia) nie prze-
kroczy ¼ minimalnego wynagrodzenia – do 

Wulgarne antysemickie i antyklubowe na-
pisy pokrywają między innymi cały most  
w Zakrzowie nad autostradą. Nie pomaga-
ją monitoringi, ani zatrzymania policji.
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S T R A T E G I A
Trzy domeny, jeden

kierunek
Rok 2014 to trzeci rok obowiązywania strategii. 
Chcąc aktualizować dokument musimy podjąć 
trud weryfikacji jego zapisów.

Marta Makowska

Minęły już dwa lata od uchwale-
nia Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Niepołomice. Z jed-
nej strony to mało. Strategia 

ma obowiązywać przez 9 lat. Z drugiej jed-
nak, chcemy by nasza strategia była jak naj-
bardziej aktualna, więc powoli można zacząć 
myśleć o jej przeglądzie.

Co udało nam się zrobić przez te 24 mie-
siące? Co możemy uznać za sukces? Gdzie 
wskażemy nasze porażki? Analizując i przy-
glądając się dokumentowi strategii mogę 
śmiało stwierdzić, że jego atutem jest to, że 
jest to dokument żywy. Realizując zadania na 
terenie gminy odwołujemy się do jego zapi-
sów i sięgamy po nie w chwilach wahania. 

W ostatnim czasie, tworzenie strategii  
zostało nagrodzone w konkursie Panteon 
Administracji Polskiej, to dodaje skrzydeł. 
Tak naprawdę sukcesem jest jednak zupełnie 
coś innego. 

Łatwo jest realizować strategię tym, któ-
rzy ją tworzyli. Robimy to z pełnym przeko-
naniem o słuszności zawartych tam działań. 
Jak inaczej moglibyśmy iść w wybranym 
przez siebie kierunku, jeżeli nie tak właśnie? 

Mamy zbiór, w którym zapisane są do-
kładnie potrzeby mieszkańców, nawet tych 
najmłodszych (oni chcieli m.in. minizoo, 
a młodzież skate-park), dlaczego z tego nie 

skorzystać? Najbardziej jednak cieszy nas 
moment, w którym osoby z zewnątrz do-
strzegają wartość tych zapisów. Dlatego za 
sukces możemy uznać Niepołomicki Bank 
Czasu, zadanie które wpisuje się w domenę 
II. To świetna inicjatywa, której autorzy nie 
kryją, że ich pomysł to również odpowiedź 
na zapisy w niepołomickiej strategii.

Przyjrzyjmy się niektórym zadaniom, 
które zrealizowaliśmy w roku 2013. Dużo 
zrobiliśmy jeżeli chodzi o domenę I, czyli 
Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką 
Strefę Inwestycyjną (NSI) i lokalny potencjał 

gospodarczy. W tym obszarze prowadzimy 
politykę proinwestycyjną. 

Działalność niepołomickich przedsię-
biorców zlokalizowana na terenie gminy czy 
NSI stanowi istotne źródło dochodów gminy. 
W zeszłym roku (2012) udało nam się z tego 
tytułu uzyskać ponad 20 mln dochodu z róż-
nych podatków (CIT, podatek od nierucho-
mości). Nie uzyskalibyśmy takich dochodów, 
gdyby nie fakt, że Niepołomice są atrakcyjne 
dla wielu inwestorów. 

Konkurencja wokół zmusza nas do cią-
głego podwyższania standardów, dlatego 

Za sukces możemy uznać Niepołomicki Bank Czasu.  
To świetna inicjatywa, której autorzy nie kryją, że ich pomysł to również  

odpowiedź na zapisy w niepołomickiej strategii.

Nowe tabliczki z numerami domów ułatwią dotarcie do nas listonoszom i w szczególnych wypad-
kach pogotowiu
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cieszy fakt, że zadanie „Koncentracja dzia-
łań zmierzających do lokalizacji węzła ko-
munikacyjnego autostrady A4 w Podłężu” 
uzyskało w tym roku poparcie Ministerstwa 
Transportu. To zadanie to ogromne przedsię-
wzięcie realizowane poprzez działania kon-
cepcyjne, mocny lobbing i rozmowy na naj-
wyższych szczeblach, a w dalszej kolejności 
projekty, pozyskanie pieniędzy. 

W domenie II Zorganizowana wspólno-
ta, cieszy nas realizacja zadania ciągłego (czy-
li takiego, które będzie wykonywane przez 
cały okres trwania Strategii) „Uregulowanie 
stosunków wodnych odtworzenie i przywró-
cenie małej retencji wodnej”. Przez dwa lata 
udało się zakonserwować 110 km rowów me-
lioracyjnych. Dużym sukcesem są inicjatywy 
oddolne, które przeprowadzane są w oparciu 
o analizę Strategii. 

Tak było w przypadku wspominane-
go już Banku Czasu. To zadanie wpisa-
ło się również w domenę II „Stworzenie 
koncepcji pakietu programów i wydarzeń 
aktywizujących mieszkańców Gminy do 
wzajemnej sąsiedzkiej pomocy”. Zadanie 
zrealizowane od początku do końca w spo-
sób profesjonalny. 

Bank Czasu ma swoją siedzibę nad pocz-
tą w Niepołomicach, przy placu ks. Andrzeja 
Fidelusa, stronę internetową www.niepolo-
mickibankczasu.pl, fanpage na Facebooku. 
Wśród oferentów banku czasu jest już 50 
osób, proponujących najróżniejsze usługi. 
W banku przepracowano 100 godzin.

W domenie III Zintegrowana atrakcyjna 
oferta czasu wolnego jednym ze zrealizowa-
nych zadań jest „Rozpoznawalny, czytelny, 
zintegrowany system informacji wizualnej 
wkomponowany w przestrzeń Gminy”. Jed-

nym z elementów tego zadania jest realiza-
cja ujednoliconych tabliczek z numerami 
domów, które pojawiają się na ogrodzeniach 
posesji w całej gminie. Około 500 sztuk zo-
stało już wykonanych i zawieszonych w Sło-
mirogu, Ochmanowie, Zakrzowcu, Woli Za-
bierzowskiej i Zagórzu, kolejne 600 czeka na 
realizację.

To tylko niektóre zadania zrealizowane 
w roku 2013. W sumie na ten rok przypada 
ich 16 (mówimy tylko o tych, które powinny 
rozpocząć się w 2013r., a nie kontynuowa-
nych), z czego 12 jest realizowanych w fazie 

przygotowawczej lub wdrożeniowej. Z jedne-
go zadania w tym roku całkowicie zrezygno-
waliśmy.

Rok 2014 to trzeci rok obowiązywania 
strategii. Chcąc aktualizować dokument mu-
simy podjąć trud weryfikacji jego zapisów. 
Dlatego czeka nas przegląd strategiczny, pod-
czas którego będziemy chcieli odpowiedzieć 
na pytania, czy wszystko idzie zgodnie z pla-
nem, co trzeba zmienić, co dodać, a co odjąć? 
Nie można bowiem za dokument żywy uznać 
takiego, który nie jest sprawdzany pod wzglę-
dem przydatności  

Czeka nas przegląd strategiczny, podczas którego będziemy chcieli odpowiedzieć na 
pytania czy wszystko idzie zgodnie z planem, co trzeba zmienić, co dodać, a co odjąć? 

Nie można bowiem za dokument żywy uznać takiego, który nie jest  
sprawdzany pod względem przydatności.

Niepołomicki Bank Czasu zrzesza nawet obcokrajowców. Patchworku i angielskiego uczy tu para 
z Anglii, która na stałe zamieszkała w Niepołomicach

Przez dwa lata udało się zakonserwować  
110 km rowów melioracyjnych
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¯ywa sTraTegia
Piotr Szczęsny
doradca w projekcie Decydujmy Razem, 
z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej

Zdecydowana większość samorzą-
dów posiada tzw. „strategie rozwo-
ju” tj. dokumenty przedstawiające 
cele jakie stawia sobie społeczność, 

najważniejsze przedsięwzięcia i sposoby ich 
realizacji w perspektywie kilku bądź kilku-
nastu lat. Takie dokumenty pokazują gdzie 
(jako samorząd) chcemy się znaleźć i w jaki 
sposób tam dotrzemy. Jeśli są one dobrze 

opracowane i dobrze wdrażane to zdecydo-
wanie zwiększają szanse na optymalne wy-
korzystanie własnych zasobów i szans jakie 
pojawiają się w otoczeniu dla stymulowania 
rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia 
mieszkańców; pełnią też istotną funkcję in-
formacyjną zarówno wewnętrzną (dla miesz-
kańców) jak i zewnętrzną (np. dla inwesto-
rów czy grantodawców).

Jednak aby strategia była w pełni skutecz-
na nie wystarczy, że jest dobrze przygotowana, 
a następnie dobrze wdrażana w życie – strate-
gia musi żyć. Co to znaczy w tym kontekście?

Otóż, skoro sytuacja wewnątrz gminy jak 
i jej otoczenie podlegają nieustannym zmia-
nom to niewielka jest szansa, że strategia, która 
była tworzona w określonym czasie i w okre-
ślonej sytuacji będzie równie dobra za rok, czy 
za trzy lata. Jeśli strategia była pisana na okres 
np. 8 lat to prawdopodobnie w ostatnim roku 

realizacji będzie już mocno nieaktualna (nie-
zależnie od tego jak dobra była na samym po-
czątku). A ponieważ dokumenty strategiczne 
tworzone są na wiele lat (taka jest ich istota 
i sens) więc aby nie doszło do takiej sytuacji 
strategia musi „żyć”, tzn. musi zmieniać się. 

Takie zmiany w dokumencie strategii nie 
powinny być oczywiście częste – strategia 
wytycza pewne kierunki rozwoju i nieusta-
jąca ich zmiana nie byłaby korzystna. Ale co 
pewien czas, zwykle są to 2-3 lata, powinno 
dokonać się tzw. przeglądu strategicznego 
i aktualizacji zapisów strategii. Coś mogło 
stracić na ważności, coś zyskać, z czegoś mo-
żemy chcieć zrezygnować albo dodać jakiś 
element, którego wcześniej nie było. Trzeba 
to wychwycić i wprowadzić korekty do ory-
ginalnej strategii. Takie działania „ożywiają” 
strategię i dzięki temu zawsze będzie odpo-
wiedzią na aktualne potrzeby i wyzwania  
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BEZPiECZEńsTwO

końca br. jest to kwota 400 zł, a od 1 stycznia 
2014 r. będzie to 420 zł. Wykroczenie to okre-
ślone w art. 124 Kodeksu wykroczeń jest za-
grożone karą aresztu ograniczenia wolności 
lub grzywny do 5000 zł. 

Kiedy wartość strat przekroczy wyżej 
wskazane kwoty mamy do czynienia z prze-
stępstwem z art. 288 kk, które zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku. 

Ważne, aby w przypadku zauważenia osób 
niszczących czy uszkadzających mienie szyb-

ko reagować. W przypadku zauważenia takie-
go zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić 
Komisariat Policji w Niepołomicach tel. 12 
281 41 11 lub 997. Nie musimy przy tym poda-
wać swoich danych, natomiast bardzo istotne 
jest, aby w trakcie zgłoszenia podać jak spraw-

cy są ubrani, w którym kierunku się oddalają, 
ewentualnie jakim poruszają się samochodem 
i zapisanie jeżeli to możliwe numerów reje-
stracyjnych. Informacje te mogą być pomoc-
ne dla patrolu jadącego na miejsce zdarzenia 
w zatrzymaniu sprawców  

Powiadamiając policję, nie musimy podawać swoich danych, natomiast bardzo  
istotne jest, aby w trakcie zgłoszenia podać jak sprawcy są ubrani, w którym kierun-
ku się oddalają, ewentualnie jakim poruszają się samochodem i zapisanie jeżeli to 
możliwe numerów rejestracyjnych.
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Świetne zakończenie rundy
Marek Bartoszek

Piłkarze Puszczy Niepołomice udanie 
zakończyli zmagania w rundzie jesien-
niej w premierowym sezonie w I lidzie.
 

Listopad to najlepszy miesiąc w wyko-
naniu podopiecznych trenera Dariusza 
Wójtowicza. Wszystko dzięki trzem 

zwycięstwom w trzech kolejno rozegranych 
meczach. 

2 listopada piłkarze po wysokiej porażce 
u siebie z Arką Gdynia 2-5 pojechali do Ryb-
nika na mecz z Energetykiem, który przed 
spotkaniem z niepołomiczanami legitymował 
się najmniejszą liczbą porażek w całej lidze. 
W Rybniku jako jedyny do siatki trafił Seba-
stian Janik, a Puszcza pokonała rywali 1-0. 
Niezwykle istotny komplet punktów pozwolił 
na złapanie kontaktu z resztą stawki, od której 
zawodnicy z Kusocińskiego powoli się oddalali. 

Tydzień później w Niepołomicach doszło 
do pojedynku z Dolcanem Ząbki, zespołem, 
który należy do drużyn aspirujących do walki 
o Ekstraklasę. Mecz cieszył się dużym zain-
teresowaniem mediów bowiem do naszego 
miasta zawitał świeżo upieczony kadrowicz 
Rafał Leszczyński. 

Bramkarz Dolcanu nie będzie jednak 
wspominał miło meczu z Puszczą. Przy sta-
nie 0-1 golkiper gości sfaulował w polu kar-
nym Sebastiana Janika, a arbiter główny nie 
miał wątpliwości, podyktował rzut karny 
i wyrzucił z boiska zawodnika rywali. Pusz-
cza wyrównała, a w końcówce Łukasz Nowak 
strzałem z 30 metrów dał zwycięstwo Pusz-
czy w drugim kolejnym meczu. 

Ostatni mecz przed zamknięciem tego 
numeru Gazety Niepołomickiej Puszcza 
rozgrywała w Stróżach. I znów wygrała choć 
nerwów nie brakowało. Zawodnicy Puszczy 

zdominowali rywali, strzelili im trzy bramki 
za sprawą trafień Cholewiaka, Kałata i Janika, 
po czym w 85 minucie sprawili sobie i swoim 
sympatykom masę nerwów. 

Strata dwóch bramek w odstępie kilku-
dziesięciu sekund spowodowała, że piłkarze 
do końca musieli walczyć o utrzymanie ko-
rzystnego wyniku. To się udało. Dzięki kapi-
talnej postawie w listopadzie rundę jesienną 
Puszcza zakończyła na 13. miejscu w tabeli, 
opuszczając strefę spadkową. 

Trener Dariusz Wójtowicz komentując je-
sienne zmagania powiedział: „Rundę można 
podsumować jako w miarę udaną z wieloma 
fazami, ale dla nas, jako beniaminka będzie 
to pozytywne zakończenie. Czas przeanali-
zować nasze możliwości. Zastanowimy się 

nad potrzebami i tym co dalej. Jeśli finanse 
pozwolą i będą do wzięcia zawodnicy, któ-
rzy podniosą jakość tego zespołu, będziemy 
chcieli to zrobić. 19 punktów na razie nic nie 
oznacza, do samego końca ta walka o utrzy-
manie będzie trwać. O te kilka punktów bę-
dzie jednak łatwiej. Przede wszystkim dali-
śmy sobie szansę, nie jesteśmy skreśleni tylko 
liczymy się w walce o pozostanie w I lidze”.

Puszcza w sobotę 23 listopada rozegrała 
jeszcze awansem jeden mecz rundy wiosen-
nej. GKS Bełchatów to zespół, który w ubie-
głym roku grał w Ekstraklasie. W pierwszym 
spotkaniu rozegranym na terenie rywala 
ulegliśmy nieznacznie 0-1. Niezależnie od 
wyniku tego spotkania jesień mimo wszystko 
należy uznać za udaną  

2 listopada piłkarze pojechali do Rybnika na mecz z Energetykiem, który przed spo-
tkaniem z niepołomiczanami legitymował się najmniejsza liczbą porażek w całej lidze. 
W Rybniku jako jedyny do siatki trafił Sebastian Janik, a Puszcza pokonała rywali 1-0.
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Poza zasięgiem

Paweł Czyż
nauczyciel wychowania, Gimnazjum Społecz-
ne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
trener UKS Wola

23 października odbyły się zawody 
dziewcząt w piłce nożnej halowej. 
W turnieju wzięło udział pięć 
gimnazjów z gminy Niepołomice. 

Uczennice z Gimnazjum Społecznego 
im. Lady Sue Ryder w Woli Bator-
skiej od początku nastawione były 

bojowo do rywalizacji sportowej i wygrały 
swój pierwszy mecz ze Staniątkami 5:1. 

Drugim przeciwnikiem było Podłęże. 
Dziewczęta nie dały szans rywalkom, zwy-
ciężając 2:0. Następnie rozgrywane było spo-
tkanie z gospodarzem zawodów, czyli Nie-
połomicami. Również podczas tego meczu 

zawodniczki z Woli Batorskiej kontrolowały 
przebieg gry, zwyciężając 2:1. 

Ostatnim akcentem sportowym, a zara-
zem postawieniem przysłowiowej „kropki nad 
i” był mecz z drużyną z Zabierzowa Bocheń-
skiego, gdzie zgodnie z oczekiwaniami nasze 
reprezentantki zwyciężyły 3:0, potwierdzając, 
że są poza zasięgiem pozostałych szkół. Gra-

tulujemy bardzo dobrego wyniku i liczymy na 
taki sam w zawodach powiatowych.

Skład drużyny: Karolina Jachimczyk 
(kapitan), Magdalena Spiradek, Małgorzata 
Szydłowska, Barbara Maśnica, Natalia Prze-
niosło, Joanna Makula, Klaudia Nosal, Ka-
rolina Fudali, Justyna Grochot, Julia Mazur, 
Anna Szot  

Zdobyli Puchar Europy w Angli

Joanna Musiał

11 medali wywalczyli zawodnicy AKT 
Niepołomice w Pucharze Europy Dzieci 
w Anglii (III Puchar Europy w Karate 
Tradycyjnym). 3 złote, 1 srebrny 
i 7 brązowych. Zawody odbyły się 
19 października w Peterborough.

„Dzieci trenowały sześć razy w tygodniu 
przez ostatnie dwa miesiące. Ciężka 
i systematyczna praca przyniosła efek-

ty. Pewność siebie zdobyta na treningu, de-
terminacja oraz wskazówki jakie otrzymali, 
przełożyły się na dobre starty. Jestem z nich 
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dumny” – skomentował Paweł Janusz, szef 
Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice.

Podczas treningów nie brakowało też 
wspólnej zabawy, a nawet śpiewów. Dzieci 
tworzyły koło, w którym radośnie się bawi-
ły, skakały. 

„Chwile rozluźnienia są bardzo ważne, 
bo dobrze wpływają nie tylko na sam trening, 
ale i na atmosferę podczas ćwiczeń. Radość 
dzieci w połączeniu z mocnym zaangażowa-
niem w trening tworzą dobry klimat” – za-
znacza Paweł Janusz. 

Warto podkreślić, że w treningach po-
magali starsi karatecy. W każdą sobotę 
przychodzili dzielić się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z najmłodszymi, wspierali ich, 
motywowali do większego wysiłku. Nie wszy-
scy młodzi zawodnicy, którzy uczestniczyli 
w treningach pojechali na zawody. Niemniej 
jednak, wspólne ćwiczenia pomogły w osią-
gnięciu sukcesów. 

Dla większości młodych karateków AKT 
był to pierwszy start w zawodach poza gra-
nicami kraju. W swoich kategoriach wieko-
wych często byli najmłodsi, mimo to, dobrze 
sobie radzili. Dodatkowym bodźcem była 
świadomość udziału w międzynarodowym 
turnieju oraz reprezentowanie nie tylko AKT 
Niepołomice, ale i Polski. Orzełek na piersi 
wzmagał dumę maluchów.

Podczas Pucharu Europy nie lada atrak-
cją był pokaz w wykonaniu dwóch indywidu-
alnych mistrzów świata w kumite i kata: Da-
niela Iwanka (Lublin) i naszego senseia Pawła 
Janusza (Niepołomice). 

Poza sportowymi emocjami, dzieci miały 
sporo wrażeń związanych z samą wycieczką. 
Podróż była dosyć długa, przejazd autokarem 
trwał ponad 24 godziny. Atrakcją była też kil-
kugodzinna przeprawa promem. Chwiejny 
i mało pewny krok pokazywał, że niektórzy 
lepiej czują się na lądzie.

W czasie zwiedzania miasta karatecy 
poruszali się w klubowych dresach. Rzucali 

się w oczy, nie tylko z powodu czerwonych 
barw, ale i pokazów, które robili w różnych 
miejscach. 

Młodzi sportowcy zwiedzili Cambridge, 
Londyn. Widzieli m.in. słynną katedrę West-
minster, Big Bena, Tower Bridge, Pałac Buc-
kingham. 

Do wyjazdu bardzo dobrze przygotowa-
li się także rodzice. Zapewnili najmłodszym 
bufet – kanapek i innych przekąsek nie bra-
kowało przez cały pobyt. Należą się im duże 
podziękowania. Wspierali nas: Łukasz Pęka-

la, Przemysław Kosek, Jerzy Luberda, Artur 
Ślusarczyk, Katarzyna Dumińska, Monika 
i Artur Pogorzelscy, Bogusław Nowak.

W zawodach, prócz wymienionych 
w ramce medalistów, wystartowali też Daniel 
Nowak, Basia Morajda, Jasiu Janusz i Miesz-
ko Luberda. Mimo, że nie stanęli na podium, 
bardzo dobrze się zaprezentowali i zajęli 
miejsca od IV do VIII. Każdy zawodnik do-
datkowo otrzymał medal za udział w III Pu-
charze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym.

Gratulujemy naszym młodym mistrzom!

Złoto
1. Julia Pogorzelska
2. Oliwia Pękala
3. Patryk Kosek

srebro
1. Iga Dumieńska i Jan Bednarz

Brąz
1. Natalia Janusz
2. Wiktor Janusz
3. Iga Dumieńska
4. Jan Bednarz
5. Julia Pogorzelska i Wiktor Janusz
6. Patryk Kosek i Jakub Ślusarczyk
7. Jan Bednarz i Paweł Henke

Dla większości młodych karateków AKT był to pierwszy start w zawodach poza grani-
cami kraju. W swoich kategoriach wiekowych często byli najmłodsi, mimo to, dobrze 
sobie radzili. Orzełek na piersi wzmagał dumę maluchów.
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Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

9 listopada, zawodnicy Niepołomickie-
go Klubu Karate Kyokushin wywalczyli 
21 medali na Ogólnopolskim Turnieju 
Karate Kyokushin w Krośnie. 

Organizatorem turnieju był Krośnień-
ski Klub Sportowy Krosno BUDO. 
Wzięło w nim udział ponad 250 

zawodników z 23 klubów z całej Polski. Sę-
dzią głównym zawodów był shihan Wiesław 
Gwizd oceniający rywalizację sportowców 
w dwóch konkurencjach kata i kumite. 

Zawody rozpoczęły się od zaprezentowa-
nia przez młodych karateków kata. W odpo-
wiedniej dla siebie kategorii wiekowej z nie-
połomickiego klubu na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Konrad Szarek, Dominik 
Maśnica, Barbara Kajta, Justyna Krosta 
i Kuba Krosta. 

Miejscem drugim może się pochwalić 
rodzeństwo – Agnieszka i Bartłomiej Trela, 
a trzecim: Oliwia Szewczyk, Dominik Bu-
larz, Bartłomiej Nowak oraz Karolina Ko-
walska. 

Organizator docenił także najmłodszych 
zawodników, dla których ten turniej był 
pierwszym w karierze. Medal i pamiątkowy 
dyplom otrzymała Weronika Kurzeja, zajmu-
jąc w kategorii kata – Dzieci Pierwszy Krok 
– wysokie, piąte miejsce.

Po zakończeniu kata, rozpoczęły się po-
jedynki zawodników. Warto zwrócić uwagę, 
że kumite – walka, w Karate Kyokushin jest 
szczytem umiejętności. Zawodnik, aby móc 
brać udział w kumite musi poznać szereg 
podstawowych technik. Mówi się, że „sercem 
karate jest walka, zaś sercem walki – kihon, 
czyli techniki podstawowe”. 

Niepołomiczanie rywalizowali w róż-
nych kategoriach wiekowych i wagowych. 
Jako pierwsi do walki przystąpili najmłodsi 
zawodnicy w kategorii „lekki kontakt”. Czas 
trwania walki wynosił 1,5 minuty, natomiast 
w razie potrzeby dogrywka trwała 1 minutę. 

Miejsce II, w kategorii + 30 kg dzie-
ci 2005-2004, zajęła Barbara Kajta. Wśród  
chłopców, w tej grupie wiekowej, ale do 
30 kg, najlepszy okazał się Eryk Kowalski, 
w grupie powyżej 30 kg miejsce III zajął Łu-
kasz Fryca. W roczniku dzieci 2003-2002 do 
35 kg, na drugim stopniu podium, w gronie 
dziewcząt, stanęła Justyna Krosta; w gronie 
chłopców do 37 kg, II miejsce zdobył Kon-
rad Szarek. 

Pośród dziewcząt, kadetek 2001-2000 do 
42 kg, Sandra Maśnica zdobyła srebro. Także 
II miejsce zdobyła Aleksandra Pilch w gru-
pie powyżej 42 kg. Bartłomiej Nowak zajął 
miejsce III wśród kadetów do 45 kg. Kadeci 
walczyli w „semi kontakcie” przez 1,5 minu-
ty, bez technik na strefę gedan, a dogrywka 
wynosiła 1 minutę. 

Najlepszym z Niepołomic zawodnikiem 
w kategorii młodzików 1998-1999 okazał się 
Bartosz Polak, zajmując II miejsce do 61 kg. 
Bartosz walczył w „semi kontakcie”, z techni-
kami na wszystkie strefy. 

Do turnieju sportowców przygotował 
sensej Wiesław Krosta, z pomocą sempai 
Marcina Dubiela i sempai Anny Rosół. Ka-
ratecy choć bardzo zmęczeni, zarówno zawo-
dami, jak i podróżą, wrócili do Niepołomic 
bardzo szczęśliwi i zadowoleni. 

Po raz kolejny udowodnili, że są jednym 
z najlepszych klubów trenujących Karate 
Kyokushin w Polsce. Zespół nie spoczywa 
na laurach. Już przygotowuje się solidnie do 
następnych zawodów  

sPOrT

Klasa Kyokushin
Karatecy, po raz kolejny udowodnili, że są jednym z najlepszych klubów trenują- 
cych karate kyokushin w Polsce. Zespół nie spoczywa na laurach. Już przygoto- 
wuje się solidnie do następnych zawodów.

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

Najlepszym z Niepołomic zawodnikiem 
w kategorii młodzików 1998-1999 okazał 
się Bartosz Polak, zajmując II miejsce do 
61 kg. Bartosz walczył w „semi kontakcie”, 
z technikami na wszystkie strefy. 
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Bieg biało-czerwony

Marek Burda

Radośnie świętowaliśmy Dzień 
Niepodległości w Niepołomicach na 
Biało–Czerwonym Biegu Niepodle-
głości. Organizowany po raz pierwszy 
przez MKS Spartakus Niepołomice 
cieszył się dużym zainteresowaniem.

Ponad sto osób przebranych w biało-
-czerwone barwy biegających po nie-
połomickiej puszczy robiło wraże-

nie. Na parkingu leśnym najpierw odbyły 
się zawody dla najmłodszych. Przebrani za 
rycerzy, księżniczki, w wymyślnych biało-
-czerwonych strojach, rywalizowali bardzo 
zacięcie. 

Ich starsi koledzy i koleżanki trasę mieli 
dłuższą, ale zaciętość i koloryt równie mocne. 
I choć nie wynik był w tym dniu najważniej-
szy, radość po otrzymaniu medalu i słodyczy 
była bezcenna.

Dorośli wyruszyli na dłuższą trasę. Przez 
Kozie Górki, Szarów z powrotem na parking 
przebiegli 6,5 kilometra. Dla uczczenia tych, 

którzy zginęli za wolną Ojczyznę zatrzymali 
się przy pomniku na Kozich Górkach składa-
jąc okolicznościowe kwiaty. 

Na mecie na wszystkich czekały medale 
i ciepły posiłek. Takie świętowanie Dnia Nie-
podległości zamierzamy na stałe wpisać do 
kalendarza imprez  

rozwiązanie zadania z iii okładki

Gimnazjada w piłce siatkowej

Paweł Czyż 
nauczyciel wychowania fizycznego, Gimnazjum 
Społeczne w Woli Batorskiej; trener UKS WOLA

13 listopada odbyły się eliminacje gminne 
gimnazjady w piłce siatkowej chłopców. 

Zawody rozgrywane były w Podłężu, 
systemem „każdy z każdym”, do dwóch 
wygranych setów. W turnieju wzięły 

udział cztery gimnazja z gminy Niepołomice. 
Jako faworyt rozgrywek występowali 

uczniowie Gimnazjum Społecznego im. Lady 
Sue Ryder w Woli Batorskiej i od pierwszego 
gwizdka w pełni wywiązywali się z tej roli. 

W pierwszym meczu pewnie pokonali 
Gimnazjum Niepołomice 2:0 (25:13, 25:2), 
w kolejnym spotkaniu gospodarzy z Podłę-
ża również 2:0 (25:11, 25:16), podobnie było 
w ostatnim meczu ze Staniątkami, gdzie ry-
walizacja także zakończył się po dwóch szyb-
kich setach do 10 punktów na korzyść repre-
zentantów Gimnazjum w Woli Batorskiej. 

Jak powiedział Tomasz Donatowicz, tre-
ner zdobywców I miejsca: „Cieszą kolejne 
zwycięstwa naszej drużyny, dziś chłopaki po-

kazali, że w gminie są poza zasięgiem swoich 
rówieśników. Wyniki w setach do dziesięciu 
czy nawet do dwóch pokazały różnicę klas 
i to, że treningi nie poszły na marne. Mam 
nadzieję, że w zawodach powiatowych nasza 
czujność nie zostanie uśpiona, ponieważ tam 
przeciwnik będzie bardziej wymagający”.

Gratulujemy bardzo dobrego wyniku 
i z niecierpliwością oraz nadzieją czekamy na 
zawody powiatowe, które odbędą się 19 listo-
pada w Wieliczce. 
Skład drużyny: Dawid Zieleń (kapitan), Jakub 
Grzyb, Tomasz Kutyła, Eryk Grochot, Damian 
Mech, Radosław Marzec, Kamil Kącki, Mateusz 
Czopek, Tadeusz Ratajczyk-Myszka, Bartosz 
Mazur. Trener: mgr Tomasz Donatowicz  



Grudzień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    29

M A G A Z Y N
Okienko z widokiem na Niepołomice

z Piotrem Krupą rozmawia Marcin Urban

Do szczêscia nie trzeba

zbyt wiele

Marcin Urban: Czym różnią się Niepo-
łomice od innych miejsc, w których Pan 
mieszkał?
Piotr Krupa: W porównaniu do dużych miast 
takich jak Kraków czy Warszawa, Niepołomice 
ujęły mnie swoim klimatem, spokojem i ory-
ginalnością w łączeniu wielowiekowej tradycji 
z nowoczesnością. Nie jest sztuką wybudować 
parę wieżowców czy obiektów handlowych, 
nie licząc się ze zdaniem mieszkańców i cha-
rakterem innych obiektów w okolicy, ważne 
jest znalezienie „złotego środka”, projektów 
nawiązujących do tradycji i historii. 
Niepołomice świetnie sobie z tym poradziły, 
a niedawny remont rynku jest tego przykła-
dem. Pamiętam Niepołomice z okresu mojego 
dzieciństwa, kiedy przyjeżdżaliśmy na rynek 
na lody. Pamiętam zaniedbany budynek stacji 
kolejowej, zamek z odrapaną elewacją, pokru-

szone cegły na smutnym bruku zamkowego 
dziedzińca. To wszystko się zmieniło i ktoś, 
kto nie był w Niepołomicach przez ostatnie 20 
lat pewnie by nie poznał tego miasta.

W Pana piosence „Ballada o naszym domu” 
są takie słowa: „Bo do szczęścia nie trzeba 
zbyt wiele / Jakieś łóżko, dwa krzesła i stół, 
/ Byle przestał być tylko marzeniem, / Cie-
pły chleb przełamany na pół. / Bo do szczę-
ścia nie trzeba zbyt dużo, / Byle własnym 
otwierać je kluczem. / I mieć pewność przed 
każdą podróżą, / Że nareszcie jest dokąd po-
wrócić. Czy to wszystko znalazł Pan w Nie-
połomicach? 
Odkąd pamiętam, Niepołomice i Puszcza 
Niepołomicka były obecne w moim życiu – to 
tutaj jeździliśmy na wczasy do nieistniejącego 
już Ośrodka Wypoczynkowego Huty im. Le-

nina. Tu, na terenie puszczy, jako instruktor 
harcerski organizowałem biegi na orientację 
oraz patrolowe na zaliczenie stopni i spraw-
ności harcerskich. Tutaj, jako młodzi chłopcy 
przyjeżdżaliśmy na rowerach na strzelnicę 
(też nieistniejącą) szukać łusek i pocisków 
karabinowych zagrzebanych w kulochwy-
tach, ależ to były emocje! Na tej strzelnicy 
bywałem zresztą później w innym charakte-
rze, już jako żołnierz Czerwonych Beretów, 
doskonaląc umiejętności strzeleckie. 
Pod koniec lat 90-tych nagrałem w Studio 
B&B Records swoja pierwszą, autorską pły-
tę „Deja Vu”, a kiedy zostałem zaproszony 
w 2006 roku na I Festiwal Ballady w Niepo-
łomicach z recitalem songów Boba Dylana, 
poczułem się tutaj jak w domu. Pokazałem 
wtedy Niepołomice i ich okolice mojej żonie, 
zresztą Warszawiance z dziada pradziada, 

Piotr Krupa

Bard i animator kultury. Urodził się 
i mieszkał w Krakowie, później 20 
lat spędził w Warszawie, aż pewnego 
razu przyjechał nagrać płytę do Nie-
połomic, zachwycił się naszym mia-
stem i postanowił zamieszkać obok 
Niepołomic. 

Znany jest jako autor własnych utwo-
rów oraz znakomity interpretator 
twórczości Boba Dylana i Leonarda 
Cohena. Wykonuje również pieśni 
takich gwiazd jak Georges Brassens, 
Paolo Conte i Jacques Brel. Jest lau-
reatem wielu festiwali i konkursów 
oraz członkiem Polskiego Związku 
Autorów i Kompozytorów ZAKR.
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usłyszałem: „Ja chcę tu mieszkać”. 
Słowo stało się ciałem i dwa lata później 
udało nam się znaleźć pod puszczą stary, 
drewniany dom (przy którym dłubię, kiedy 
czas na to pozwala) i trzy lata później spro-
wadziliśmy się pod Niepołomice. Mam swoje 
miejsce na ziemi, ciszę, bociany nad głową, 
sympatycznych i życzliwych sąsiadów. Czego 
chcieć więcej?
  
Czy napisał Pan już jakąś piosenkę lub 
wiersz o Niepołomicach? 
Każda poważniejsza zmiana w życiorysie, 
a szczególnie tak diametralna jak zmiana 
miejsca zamieszkania, zawsze procentu-
je u mnie stworzeniem nowej piosenki lub 
wiersza. Zamieszkanie obok Niepołomic za-
owocowało napisaniem piosenki „Pod wła-
snym niebem” która pewnie znajdzie się na 
moim następnym autorskim krążku. 

W innej swojej autorskiej piosence „Déja vu 
- c’ est la vie” śpiewa Pan taki tekst: Siedzę 
więc jak w teatrze widz, / Patrzę, jak wokół 
trwa zabawa, / Choć sztuka się zamienia 
w kicz, / Za kulisami trwa karnawał”. To 
gorzkie słowa, ale artyści są przecież upraw-
nieni do krytykowania rzeczywistości. Czy 
Pana zdaniem piosenka może wpłynąć na 
sposób myślenia ludzi? 
Ależ tak, piosenka wydaje się być materią de-
likatną i ulotną, ale była, jest i będzie potężną 
bronią. Co do cytowanego utworu „Deja Vu” 
– napisałem go przeszło dwadzieścia temu 
i do głowy mi nie przyszło, że ten przekaz bę-
dzie ciągle aktualny. Trochę to smutne.

Czym zajmuje się Pan oprócz muzyki? 
Muzyka jest moim sposobem na życie, ale 
w obecnych realiach ciężko jest utrzymać się 
wyłącznie z uprawiania muzyki, szczególnie 
tej niekomercyjnej. Od trzech lat współ-
pracuję z Centrum Kultury w Niepołomi-
cach, jestem instruktorem w Domu Kultury 
w Chobocie, dzięki czemu mogę przekazy-
wać uczestnikom zajęć swoje umiejętności 
i pasje. Prowadzę Pracownię Modelarską, 
Studio Piosenki, Szkółkę Gitarową, oraz dwa 
zespoły muzyczne: „Chobot Blues Band” 
i „Wskaźnik Zużycia”. 
W Studiu Piosenki uczę moich podopiecz-
nych między innymi interpretacji piosenek 
oraz śpiewu z podziałem na głosy. W Szkół-
ce Gitarowej zapoznaję uczniów z tajnikami 
tego instrumentu oraz pomagam zgłębiać 
różne style i formy muzyczne. Rozwinięciem 
Szkółki jest zespół „Chobot Blues Band”. 
Zależało mi na tym, aby młodzi muzycy mo-
gli w praktyce wypróbować wiedzę wynie-
sioną z zajęć, dlatego repertuar zespołu jest 
szeroki – od reggae, flamenco, country po 

bluesa, pop i utwory rockowe. Od roku działa 
również zespół „Wskaźnik Zużycia” wyko-
nujący utwory w klimacie jazz-rocka, bluesa 
i fusion oraz Studio Nagrań „ChobotSound”, 
które ma na celu rejestrację utworów wyko-
nywanych przez członków pracowni muzycz-
nych i zespołów działających w Domu Kultu-
ry w Chobocie. 

Jakie ma Pan plany artystyczne na najbliż-
szy czas? 
Ukończyłem niedawno pracę nad płytą za-
wierającą piosenki do tekstów znakomitego 
warszawskiego poety Tadeusza Sadowskiego, 
płyta nosi tytuł „Tak od niechcenia”. Jest to 
płyta bardzo eklektyczna, przeznaczona dla 
bardziej wyrobionego słuchacza. 
Wszystkie utwory zostały nagrane w moim 
domowym studio, tylko przy udziale gitary 
klasycznej, ale w bardzo nowoczesny sposób. 
Chodziło mi o to, aby moja muzyka była tłem 
dla wierszy, aby nie dominowała nad tek-
stem, lecz dodawała klimatu, spinała teksty 

muzyczną „klamrą”. 
Prócz tego kończę pisać teksty i muzykę do 
następnego autorskiego krążka, oraz chciał-
bym nagrać płytę zawierającą polskie wersje 
najpiękniejszych ballad Leonarda Cohena. 
Są to piosenki, na których się wychowałem, 
mam do nich stosunek bardzo emocjonalny, 
więc wyzwanie będzie niemałe.
Mam również w planie „rozliczenie się” 
z piosenką francuską, marzy mi się płyta 
z piosenkami Jacques’a Brela, Borisa Viana, 
Francisa Cabrela i Jean-Jacques’a Goldmana. 
Co wyjdzie z tych planów, czy wystarczy mi 
czasu i determinacji – czas pokaże.

Jaką myślą przewodnią kieruje się Pan 
w swoim życiu? 
Na mojej stronie internetowej www.piotr-
krupa.com przyznałem, że: warto „rzucać 
się” na rzeczy trudne i ryzykowne, ale szcze-
gólnie bliski jest mi tekst mojego ulubionego 
tekściarza Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy 
swoje – może to coś da, kto wie?”  

MAgAZyN

Udało nam się znaleźć pod puszczą stary, drewniany dom (przy którym dłubię,  
kiedy czas na to pozwala) i trzy lata później sprowadziliśmy się pod Niepołomice. 

Mam swoje miejsce na ziemi, ciszę, bociany nad głową,  
sympatycznych i życzliwych sąsiadów. Czego chcieć więcej?
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dię muzyczną pt. „Zachcianki 
czyli Baby blues” w wykonaniu 
aktorek krakowskich oraz pre-
mierowe przedstawienie „Viagra 
i chryzantemy” z udziałem Ad-
rianny Biedrzyńskiej i piszącego 
te słowa oraz wiele innych spek-

takli komediowych. 
Więcej informacji znajdziecie 

Państwo na stronach www.mcdis.
pl oraz teatr-komedia.pl 

Zależy nam na Waszym 
uśmiechu! Do zobaczenia w te-
atrze…w Niepołomicach   

MAgAZyN

Sztuka 
udawania czyli teatr 
w Niepo³omicach
Szanowni Państwo – bilet do teatru wychodzi taniej.  
W życiu lepiej mówić prawdę, a udawanie zostawić wybitnym  
fachowcom od udawania.

Jan Jakub Należyty

Życie bez udawania 
byłoby tańsze. Ame-
rykanie na zawołanie 
(„How are you?”) uda-

ją zadowolonych, Polacy na za-
wołanie („Co słychać?”) udają, że 
jest fatalnie, choćby pierwszym 
świat się walił, a do drugich los 
się uśmiechał od ucha do ucha – 
jedni i drudzy udają, że jest od-
wrotnie. 

Aż w końcu tak się w tym 
udawaniu zatracają, że przestają 
wiedzieć jak jest naprawdę i mają 
problem, który może rozwiązać 
psychoanalityk. A ten dotrze do 
istoty naszego problemu dopiero 
wtedy, kiedy uzna, że zarobił na 
nas odpowiednio dużo. 

Szanowni Państwo – bilet do 
teatru wychodzi taniej. W życiu 
lepiej mówić prawdę, a udawanie 
zostawić wybitnym fachowcom 
od udawania. Znam takich, zacznę 

od pań w kolejności alfabetycznej: 
Adrianna Biedrzyńska, Anna Cie-
ślak, Matylda Damięcka, Lucyna 
Malec, panowie: Mateusz Damięc-
ki, Michał Lesień – Głowacki, Ma-
rek Siudym i Piotr Skarga. 

Nazwisk mógłbym wymienić 
o wiele, wiele więcej, bo mam 
szczęście pracować z aktorami 
największego formatu. I mam to 
szczęście mieszkać w Niepołomi-
cach i mam nadzieję poznać ludzi, 
którzy nie traktują tego miasta jak 
sypialnię. Mam nadzieję poznać 
Wszystkich Czytających te słowa 
podczas spektakli Teatru Kome-
dia Kraków Scena Niepołomice.

Bo oto Teatr Komedia Kra-
ków – instytucja, która nie ma 
nawet roku, a z którą związani 
są aktorzy wymienieni powyżej 
pragnie zagościć w Niepołomi-
cach na scenie Małopolskiego 
Centrum Dźwięku i Słowa. 

Pierwszy spektakl „3 razy łóż-
ko” – komedia małżeńska już 18 
stycznia o godzinie 18.00. W ob-
sadzie mi. innymi Adrianna Bie-
drzyńska i Mateusz Damięcki.

Grać będziemy raz w mie-
siącu, zawsze w sobotę. Zoba-
czycie Państwo również kome-

Pierwszy spektakl „3 razy łóżko” – komedia małżeńska  
już 18 stycznia o godzinie 18.00. W obsadzie mi. innymi  

Adrianna Biedrzyńska i Mateusz Damięcki.
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literackie  

zaDuSzki
Śmierć tak jak narodziny jest integralną częścią życia, 
ale przede wszystkim tajemnicą natury.

Ewa Korabik
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

5 listopada w Bibliotece odbyły się 
Literackie Zaduszki. Spotkanie, któ-
rego tematem było oswajanie śmier-
ci w literaturze i sztuce od czasów 

najdawniejszych po dzień dzisiejszy, popro-
wadziła Paulina Szewczyk, która przygo-
towała prezentację wzbogaconą wierszami 
recytowanymi przez uczennice Liceum Ogól-
nokształcącego w Niepołomicach.

Śmierć tak jak narodziny jest integralną 
częścią życia, ale przede wszystkim tajemni-
cą natury. Jest czymś nieznanym, a wszystko 
czego nie jesteśmy w stanie poznać budzi lęk, 
niepokój. Mimo to śmierć towarzyszy czło-
wiekowi od początku jego istnienia. Wzbu-
dza negatywne uczucia, ponieważ powoduje 
cierpienie. 

Z jednej strony traktowana jest w religii 
chrześcijańskiej jako ucieczka do lepszego 
świata, przepustka do raju, z drugiej zaś jako 
kara za grzechy oraz tragedia, która zabiera 
wszystko. Przede wszystkim jednak śmierć 
pozostaje tajemnicą, dlatego też każda religia 
czy kultura porusza problem umierania. 

Istnieją różne poziomy uświadamiania 
sobie śmierci, zarówno indywidualnie przez 
każdego człowieka, jak również poprzez epoki 

historyczne. Lęk, obawa, ale też pogodzenie 
się i oczekiwanie na kres – oto niektóre z nich.

Prowadząca spotkanie Paulina Szewczyk 
przedstawiła uczestnikom różne wyobraże-
nia śmierci oraz jej wizerunki w malarstwie, 
literaturze i muzyce. Wyobrażenia, które 
pozwalały człowiekowi pokonać lęk przed 
nieznanym.

Aby „oswoić” śmierć ludzie od zawsze 
próbowali tworzyć jej wizerunki. Najbardziej 

utrwalona w naszej świadomości jest wizja 
średniowiecznej śmierci. Jest to przykład tzw. 
„Danse macabre” tj. tańca śmierci, w którym 
dotyka ona każdego niezależnie od pocho-
dzenia, stanu posiadania, wieku czy też płci. 
W jej obliczu wszyscy są równi.

Jakże różnorodny motyw śmierci (ko-
ściotrup z kosą i skrzydłami nietoperza, ko-
stucha w białej szacie, mroczny anioł, ale też 
piękna kobieta) możemy zaobserwować rów-
nież w twórczości malarzy w późniejszych 
epokach.

Jak dawniej, tak i teraz jest natchnieniem 
poetów, kompozytorów, którzy budują jej wi-
zerunek zgodnie ze swoimi przekonaniami 
religijnymi i przyjętą filozofią życiową. Nie-
którzy nawet ukazują ją w sposób żartobliwy 
(Sztaudynger, Mleczko), a nawet traktują 

przedmiotowo – wykorzystując do tego celu 
przemysł, gry i grafiki komputerowe, filmy 
lub konkretne przedmioty.

Listopad jest szczególnym miesiącem, 
który sprzyja zadumie i skłania do refleksji 
nad przemijaniem, odchodzeniem w „smu-
gę cienia”. Ilu jest ludzi tyle jest doświadczeń 
śmierci. Każdy człowiek przeżywa ją na swój 
sposób i na swój sposób opisuje. 

Nie spotkamy dwóch podobnych ujęć 
tego tematu oraz podobnych doświadczeń. 
Każde podejście: czy to żartobliwe, czy pełne 
powagi, budzące respekt – próbuje przełamać 
odwieczny strach przed śmiercią. 

Na zakończenie spotkania został odczy-
tany wiersz Juliana Tuwima „Nauka”, którego 
fragment brzmi:

„I do dziś mam taką szkolną trwogę:
Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa!
(…)
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie
Jak na drugi rok w tej samej klasie.”

Najbardziej utrwalona w naszej świadomości jest wizja średniowiecznej śmierci.  
Jest to przykład tzw. „Danse macabre” tj. tańca śmierci, w którym dotyka ona  

każdego niezależnie od pochodzenia, stanu posiadania, wieku czy też płci.  
W jej obliczu wszyscy są równi.

Ilu jest ludzi tyle jest doświadczeń śmierci. Każdy człowiek przeżywa ją na swój 
sposób i na swój sposób opisuje. Każde podejście: czy to żartobliwe, czy pełne powagi, 

budzące respekt – próbuje przełamać odwieczny strach przed śmiercią.

Śmierć z jednej strony traktowana jest  
w religii chrześcijańskiej jako ucieczka do 
lepszego świata, z drugiej zaś jako kara 
za grzechy oraz tragedia, która zabiera 

wszystko. Przede wszystkim jednak 
śmierć pozostaje tajemnicą, dlatego też 

każda religia czy kultura porusza  
problem umierania. 
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ReceNzje 

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…

Sławomir Koper

Gwiazdy Drugiej Rze-
czypospolitej
Bellona
Warszawa, 2013

Zgromadzić źródła to jedno, 
a przystępnie przekazać wiedzę 
historyczną, to drugie. Autorowi 
świetnie udały się oba zadania. 
Lekkość narracji i przystępny ję-
zyk, cechują publikację, poświe-
coną ludziom teatru, kabaretu 
i filmu w przedwojennej Polsce. 

Wśród aktorów, gwiazd ka-
baretów i estrady, autor przybli-
ża nam takie sławy, jak Stefan 
Jaracz, Eugeniusz Bodo, Jadwiga 
Smosarska i wielu innych. Opo-
wiada o ich życiu rodzinnym, 
przygląda się rozwojowi ich ka-
rier, przytacza anegdoty, plotki 
i opinie, tworząc jednocześnie 
ciekawe kompendium wiedzy, 
poświęcone artystom 20-lecia 
międzywojennego. 

Na uwagę zasługuje mno-
gość odniesień do pamiętników 
i wspomnień opisywanych osób 
lub ich znajomych. Koper rze-
czowo przedstawia meandry ży-
cia ówczesnych celebrytów, jakże 
odmiennych, od tych, o których 
czytamy dziś w plotkarskich por-
talach czy prasie.

Barbara Wachowicz

Siedziby Wielkich 
Polaków
Świat Książki
Warszawa, 2013

Wszystkie gniazda rodowe 
naszych wielkich Polaków nie tyl-
ko dzieliły los narodu w okresie 
prześladowań, ale były ze szcze-
gólną zapamiętałością niszczone 
przez wrogów, jako materialne 
symbole i ślady naszej historii 
oraz tożsamości. Obecny, świetny 
stan tych siedzib, to zasługa ludzi, 
którzy swoją pracą i poświęce-
niem, ratowali je od zniszczenia.

Dzięki autorce odwiedzamy 
kolejno m.in.: Nagłowice M. Reja, 
Czarnolas J. Kochanowskiego, 
Mereczowszczyznę T. Kościuszki, 
Żelazowa Wolę F. Chopina, Lu-
blin W. Pola. Śledzimy dramatycz-
ne losy wybitnych ludzi, a także 
dzieje ich rodzin. Odkrywamy ich 
myśli, poglądy i więzi duchowe, 
łączące pokolenia osób powiąza-
nych wspólną, tradycją, kulturą, 
wiarą oraz losami Ojczyzny.

Książka stanowi kopalnię wie-
dzy o polskiej kulturze i przeszłości, 
z której się wywodzimy. Tekst uzu-
pełniają archiwalne zdjęcia z epoki 
oraz wykonane współcześnie.

Gleen Beck

Świąteczny sweter
Nowa proza
Warszawa, 2009

Dwunastoletni Eddie nie-
dawno stracił ojca. Chłopca wy-
chowuje matka, która ze swojej 
skromnej pensji musi utrzymać 
siebie i syna. Właśnie zbliżają 
się Święta Bożego Narodzenia. 
Eddie marzy o rowerze i jest 
pewien, że swój upragniony 
prezent znajdzie pod choinką. 
Zamiast niego otrzymuje świą-
teczny sweter, własnoręcznie 
zrobiony przez matkę. Chłopak 
nie potrafi ukryć swojego roz-
czarowania i niezadowolenia. 
Obraża się na wszystkich za to, 
że nie spełnili jego zachcianek. 

Podczas powrotu ze świąt, 
dochodzi do wypadku samo-
chodowego, w którym ginie 
matka Eddie’go. Dziadkowie 
próbują pocieszać wnuka, ale 
chłopiec zamyka się w sobie 
i nie wierzy, że kiedyś przestanie 
cierpieć. Do zastanowienia się 
nad własnym zachowaniem na-
kłania go sąsiad, Russell. Eddie 
nigdy nie założył tamtego świą-
tecznego swetra, ale nie potrafił 
go jednak wyrzucić….

Elżbieta Dzikowska

Tam, gdzie byłam
Bernardinum
Peplin, 2013

Dzikowska przetarła wiele 
szlaków podróżniczych, zreali-
zowała prawie 300 filmów do-
kumentalnych, napisała ponad 
20 książek. Najnowsza z nich, to 
biografia podróżnicza, bo wątki 
osobiste przeplatają się w niej 
z podróżniczymi. 

Autorka zabiera czytelników 
na wielką wyprawę po Amery-
ce Środkowej, Meksyku, Kara-
ibach. Podróżniczka opowiada 
o trudnym dzieciństwie w cza-
sach wojny, o ojcu, łączniku AK, 
skazanym w 1944 r. na śmierć, 
o latach nauki w liceum, pobycie 
w więzieniu za udział w niele-
galnej organizacji młodzieżowej, 
studiach i pierwszych wyjazdach 
zagranicznych. 

Nie użala się nad sobą, woli 
pielęgnować optymistyczne wspo- 
mnienia. „Nie narzekam; różnie 
bywało, ale żeby wiedzieć, co do-
bre, trzeba przeżyć i złe, to daje 
siłę.” Liczne fotografie, anegdotki 
i osobiste komentarze dodają ca-
łości uroku i charakteru  
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GwiazDki
z piernika

Turysta wewnętrzny w klasztorze – XXVI

Niech będą gwiazdki z ciasta, z piernika. 
„Jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści”, mawiali nasi przodkowie 
o strzelaniu – jak On pomoże, to i taka gwiazdka zaświeci.

s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka

„… a tu mój dom i moje dzieci, (…)
i lampka z abażurem świeci, 
i gwiazdka malowana na nim. 
Gwiazdka normalna, świeci ziemsko 
– a Ty byś zaraz: betlejemską!”

Tak modlił się Gałczyński 
w przeszywającym wierszu „No-
tatki z nieudanych rekolekcji pa-
ryskich”. Usiłował wytłumaczyć, 

przed Bogiem i przed własnym sumieniem, 
dlaczego prawdy wiary i zasady życia według 
tej wiary schodzą u niego na margines uwagi:

„Nie mogę. Zrozum. Jestem mały 
urzędnik w wielkim wirze świata. 
A Ty byś chciał, żebym ja latał 
i wiarą swą przenosił skały?
(…) A tu do wyższych pnę się grządek 
w mej firmie ‘Trwoga i Żołądek’”

W tej „firmie” święto zwane potocznie 
„Gwiazdką” jest w najlepszym razie miłym 
spotkaniem rodzinnym z wielką wyżerką 
i wzajemnie dawanymi prezentami. Aha, 
jeszcze choinka, a na niej także gwiazdka na 
szczycie, najlepiej elektryczna. No i jeszcze 
gwiazdki z ciasta, najlepiej z piernika. Miły 
nastrój, tradycyjne śpiewy: udane święta. 

Podczas świątecznego odpoczynku, po-
gryzając pierniki, można także dla ciekawo-
ści posłuchać albo poczytać, jak wyglądają 
te same święta w jakimś egzotycznym kraju, 
albo w jakimś egzotycznym środowisku, na 
przykład w klasztorze.

I dobrze: niech będą gwiazdki z ciasta, 
z piernika. „Jak Pan Bóg dopuści, to i z kija 
wypuści”, mawiali nasi przodkowie o strzela-
niu – jak On pomoże, to i taka gwiazdka za-
świeci. Któraś wreszcie zaświeci i zaprowadzi 
nas do stajenki betlejemskiej. Jaki byłby sens 
inaczej w ogóle je robić? 

Miły nastrój to dobra rzecz, ale właśnie 
rzecz tylko, i szybko mija; a Słowo Pańskie, 
zapewnia nas Biblia, trwa na wieki. Piernik 
piernikowi nierówny: można go piec tylko 
dla miłego smaku, ale można go także piec 
jako przypomnienie tamtego jedynego wie-
czoru, kiedy dwoje podróżnych dotarło do 
Betlejem, a krótko potem było ich już troje, 
a Ten trzeci jest Panem naszym. Rozstrzyga 
intencja i myśl miłująca.

A przecież my tu jesteśmy po to właśnie, 
żeby uwielbiać skutki tamtego wieczoru, żeby 
miała gdzie trwać pamięć tamtej gwiazdy. 
Klasztor to nie skansen, nie żywe muzeum, 
ale dom kultu, trwającego i aktualnego, 
i temu kultowi wszystko w nim służy. 

Także gwiazdki z piernika: ludzie wezmą 

je od nas, powieszą na choince, ku czci tamtej 
gwiazdy i tamtej nocy. Przecież wiedzą o niej, 
przecież dziękują za nią. Inaczej poszliby po 
prostu do cukierni, zamiast urządzać Święta 
w domu. Jest sens w świątecznych potrawach 
na stole, naprawdę jest sens, a nie tylko smak 
czy poczucie bezpieczeństwa, powstające 
wtedy, kiedy się płynie z nurtem tradycji.

Jest sens i w rybie, bo choćby najsmacz-
niej przyrządzona, kojarzy się nam z postem, 
i to postem nie do złamania, a tym samym 
przypomina o ważności tego jednego, jedy-
nego dnia, kiedy Bóg wkroczył w nasze życie, 
nie czekając na to, żebyśmy przegłosowali, 
czy Go chcemy zaprosić, czy nie. 

A świąteczne porządki! Do pewnego kra-
kowskiego klasztoru przyszedł w grudniu 
kandydat, góral. Trafił akurat na doroczne 
przedświąteczne sprzątanie całego ogrom-
nego budynku. Od rana do nocy ryczały 
elektroluksy, chmury pyłu leciały z gzymsów 

Jest sens w świątecznych potrawach na 
stole, naprawdę jest sens, a nie tylko 
smak czy poczucie bezpieczeństwa, 
powstające wtedy, kiedy się płynie  

z nurtem tradycji.

Pewna moja współsiostra na swoich obrazkach z dnia ślubów wieczystych  
wypisała tylko to jedno słowo: MARANATHA. P, Panie.  

To przyjście nadaje sens wszystkiemu: także karpiom i gwiazdkom z piernika.  
A bez niego nie miałoby sensu nic, nawet sukces, nawet szczęście.
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pod sufitem, bracia w zachlapanych wapnem 
kitlach pędzili tam i z powrotem po koryta-
rzach i na drabiny.

Kandydat wytrzymał tydzień, a potem 
poszedł do przełożonego i oznajmił, że rezy-
gnuje. – „Wolna droga, ale dlaczego?”; – „Bo 
jo myślołek, ze tu jest inoksy… a tu jest in-
oksy”. Gdyby był odczekał jeszcze tydzień, 
już by było z powrotem „inoksy”, ale może 
i lepiej, że sobie poszedł: nie rozumiał, że jest 
sens i w świątecznych porządkach. Naprawdę 
jest sens i jest błysk gwiazdy. Betlejemskiej, 
a nie tylko tej z abażuru. 

Pewna moja współsiostra na swoich 
obrazkach pamiątkowych z dnia ślubów 
wieczystych wypisała tylko to jedno słowo: 
MARANATHA. Przyjdź, Panie. To przyj-

ście nadaje sens wszystkiemu: także kar-
piom i gwiazdkom z piernika. A bez niego 
nie miałoby sensu nic, nawet sukces, nawet 
szczęście  

Do pewnego krakowskiego klasztoru przyszedł w grudniu kandydat, góral.  
Trafił akurat na doroczne przedświąteczne sprzątanie.  

Kandydat wytrzymał tydzień, a potem poszedł do przełożonego i oznajmił,  
że rezygnuje. –  „Wolna droga, ale dlaczego?”; –  

„Bo jo myślołek, ze tu jest inoksy… a tu jest inoksy”.

Felietony życiem pisane – XLVIII

O kORzySciach 
z k³opotów

Wprawdzie nikt z nas nie lubi kłopotów – ale przecież niezwykle często  
sprawdza się przysłowie, że „nie ma tego złego, które by na dobre nie wyszło”.

Marcin Urban

Bezustannie na drodze stają nam 
różne przeszkody, które musimy 
pokonywać. Wtedy okazuje się, że 
człowiek uczy się na błędach, a trud-

ności zwykle stwarzają nowe możliwości. 
Jeśli głębiej poznamy historię, to prze-

konamy się, że wielcy naukowcy, wynalazcy, 
odkrywcy i artyści z reguły zanim odnieśli 
sukces musieli przejść drogę pełną porażek, 
ale cechą wspólną takich ludzi jest to, że nie 
poddali się pomimo wcześniejszych klęsk. 

Psychologowie twierdzą, że już małym 
dzieciom warto wytłumaczyć, że nie zawsze 
wszystko w życiu się udaje, a zatem trzeba 
niekiedy przegrać. Każdy młody sportowiec 

niekiedy schodzi z boiska pokonany. 
Każde dziecko, które gra w jakąś grę plan-

szową powinno umieć pogodzić się z tym, że 
zajmie ostatnie miejsce. Nawet przedszkolak 
musi przyjąć do wiadomości, że w jakiejś 
dziedzinie lub w jakiejś sytuacji inni są lepsi. 
To uodparnia na późniejsze, znacznie poważ-
niejsze stresy w dorosłym życiu.

Okazuje się, ze dość często młodzi ludzie, 
którzy byli prymusami w szkole podstawowej 
lub w gimnazjum, po przejściu na kolejny 
stopień edukacji otrzymują zimny prysznic 
w postaci gorszych niż dotychczas ocen. Jeśli 
nie zahartowały ich wcześniejsze niepowo-
dzenia i porażki – to tacy prymusi mogą za-
łamać się i popaść w rozgoryczanie, a skutki 

tego bywają opłakane. 
Mądrzy rodzice wiedzą zatem, że już kil-

kulatki trzeba oswajać z drobnymi porażka-
mi – tłumacząc im równocześnie, że niepo-
wodzenie nie jest tragedią. Takim dzieciom 
będzie potem znacznie łatwiej.

Aby nie być jednak źle zrozumianym 
– oświadczam, że bardzo cenną sprawą jest 
zdobywanie dobrych ocen i świadectw z wy-
różnieniem. Tym nie mniej warto wziąć pod 
uwagę poniższą fraszkę: 

Fraszka o prymusie

Prymus ma większe niż inni stresy,
gdyż ma odnosić stale sukcesy.

Nawet przedszkolak musi przyjąć do wiadomości, że w jakiejś dziedzinie lub  
w jakiejś sytuacji inni są lepsi. To uodparnia na późniejsze,  

znacznie poważniejsze stresy w dorosłym życiu.
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735 lat
czyli jubileuszowo na woli batorskiej

Wola Batorska ma 735 lat. Większość źródeł podaje 1278 rok, 
jako datę pojawienia się pierwszej wzmianki dotyczącej istnienia tej wsi.

Janusz Rojek
animator kultury, mieszkaniec Woli Batorskiej

W dokumentach historycz-
nych przypisana jest wy-
darzeniu za czasów pano-
wania księcia Bolesława 

Wstydliwego, który to darował wieś, na-
zywaną wówczas Cystebrzegi, kanclerzowi 
krakowskiego Rusinowi Prokopowi. Wraz 
z nowym właścicielem zmieniono nazwę na 
Prokopową Wolę. 

Wykonałem proste działanie 2013 - 1278 
= 735. Pomyślałem – taki jubileusz trzeba 
uczcić. Zdjęcie to będzie to – coś mi podpo-
wiedziało. Wraz z Marcinem Słoczyńskim za-
prosiliśmy wszystkich tych, którzy tak jak my 
postanowili uczcić nie małą cyferkę. 

20 października, na plac parkingowy przy 
kościele parafialnym przybyło 305 a właści-
wie 306 osób (bo pan fotograf też jest z Woli 
– na zdjęciu w postaci cienia na asfalcie ). 

Mogliśmy być razem i w ten sposób wyrazić 
to, że jesteśmy częścią naszej Małej Ojczyzny 
nazwanej Wola Batorską. 

Mam nadzieję, że fotografia ta stanie się 
niezwykłą pamiątką dla każdego, kto na niej 
został uwieczniony, będąc jednocześnie cen-
nym zapisem historycznym, tak jak zdjęcia 
wykonane w przeszłości Woli podczas uro-
czystości państwowych, religijnych czy ro-
dzinnych. 

Wówczas przed obiektywem, najczęściej 
objazdowego fotografa stawali mieszkańcy, 
a pośród nich ludzie zaangażowani w życie 
wsi, mający status i prestiż społeczny, zatem 
nie brakowało na nich księży z tutejszej para-
fii, wójta, czy nauczycieli. 

Nie inaczej stało się i tym razem. Pośród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Woli na zdjęciu możemy zobaczyć księdza 
proboszcza parafii Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy Wojciecha Guzika; ks. wikarego 
Marcina Rozmusa; sołtysa Bolesława Poręb-
skiego; Annę Gąsłowską dyrektora Szkoły 
Podstawowej; radnych Miasta i Gminy Nie-
połomice: Andrzeja Gąsłowskiego, oraz peł-
niącego również funkcję prezesa OSP Wola 
Batorska Tomasza Tomalę, który przybył 
wraz ze swoimi druhami. 

W krakowskich strojach pojawiły panie 
z zespołu Nasza Wola. Pośród fotografo-
wanych osób nie zabrakło nestorek osiedla, 
a wśród nich pań: Marii Wąs, Janiny Mleko, 
ale także maleństw jeszcze w wózkach czy 
też już ciut starszych, jak stojąca obok swojej 
mamy mała Ada. 

Jako organizator serdeczne podzięko-
wania kieruję na ręce: księdza Wojciecha 
Guzika za życzliwe promowanie wydarzenia 
oraz za użyczenie parkingu przykościelnego, 
prezesa OSP Tomasza Tomali za pomoc tech-
niczną, pana Stanisława i Pawła Dąbrosiów 
za strażacką zwyżkę, Dariusza Kołakowskie-
go za cenne wskazówki i wykonanie fotogra-
fii, a na ręce wszystkich fotografowanych za 
ich obecność. 

735 lat zobowiązuje więc działamy!  

Drodzy Czytelnicy!

Napiszcie z nami historię Woli Bator-
skiej. Liczymy na Waszą pomoc! 
poczta@wolabatorska.eu
Janusz Rojek, 604 18 68 79 
Marcin Słoczyński, 781 280 768 



Grudzień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    37

MAgAZyN

Spojrzenie w niebo 

GRuDNiOwe
„Pogoda grudniowa – wody połowa, lodu połowa”. Zobaczymy czy to 
przysłowie w tym roku nam się sprawdzi, bowiem po ciepłej jesiennej 
pogodzie, astronomiczna Zima rozpocznie się w sobotę 21.XII o godz. 18.11.

dr Adam Michalec MOA 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Wtedy to Słońce przechodzi 
ze znaku Strzelca w znak 
Koziorożca. Zanim jednak 
ten fakt nastąpi, to w pierw-

szych dwóch dekadach miesiąca, długość 
dnia jeszcze się skraca, ale już od Bożego Na-
rodzenia dnia przybywa. 

Do 18 grudnia w Małopolsce, dnia ubę-
dzie „tylko” o 19 minut; z 8 godz. 24 minut 
na początku miesiąca, do 8 godzin i 5 minut 
w dniu 18.XII. Potem – jak to się potocznie 
mówi – długość dnia przez 8 dni stoi w mie-
rze (są tylko sekundowe zmiany długości 
dnia, praktycznie niezauważalne), a już na 
koniec miesiąca przybędzie dnia o 4 minuty. 

W szczególności słuszne jest przysłowie, 
że „Święta Łuca – dnia przyrzuca”. Imieniny 
Łucji przypadają na 13 grudnia i praktycznie 
tylko do tej daty ubywa dnia po południu, 
wtedy też przypada najwcześniejszy zachód 
w Małopolsce (godz. 15.38). Natomiast rano, 
dnia jeszcze ubywa do Nowego Roku, wtedy 
mamy najpóźniejszy wschód Słońca w Mało-
polsce (godz. 7.39). 

Te nierównomierności wynikają z faktu, 
że Ziemia obiega Słońce po orbicie eliptycz-
nej, poruszając się z niejednostajna prędko-
ścią (około 30 km/sek). Natomiast my, ze 
względów czysto praktycznych, posługujemy 
się czasem średnim słonecznym, upływają-
cym równomiernie, a nie czasem słonecznym 
prawdziwym, upływającym nierównomiernie. 

W astronomii, te dwa czasy można prze-
liczyć, z jednego na drugi, poprzez tzw. rów-
nanie czasu. Ponadto, żeby nie trzeba było 
ciągle przestawiać zegarki przy zmianie miej-
sca pobytu, wprowadzono pod koniec XIX 
wieku, czasy strefowe zmieniające się – przy-
najmniej teoretycznie, bo praktycznie zależy 
to od przebiegu granic państw, co 15 stopni 
długości geograficznej. 

U nas obowiązuje Czas Środkowo Europej-
ski (CŚE). Ponadto wprowadza się czasy dekre-
towe, np. w Polsce Czas Letni (CŚE + 1 godz.). 

Tylko dla porządku podam Państwu, że 
w dniu 1 grudnia Słońce wschodzi w Krako-
wie o godz. 7.17, a zachodzi o 15.41. Nato-
miast w sylwestrowy dzień, wschód Słońca 
nastąpi o godz. 7.39, a zachód o godz. 15.48. 

Na pocieszenie trzeba jednak dodać, że 
rozpoczynająca się na naszej półkuli astrono-
miczna Zima, jest najkrótszą porą roku. Trwa 
ona aż, lub tylko 89 dni! Nasze Lato zaś jest 
nieomal o 5 dni od niej dłuższe. Ta różnica 
długości pór roku, spowodowana jest właśnie 
wspomnianym wyżej kształtem okołosło-
necznej orbity ziemskiej. 

Mimo wszystko zawsze nam się wydaje, 
że Lato mija zbyt szybko. Poza tym, w dniu 
4 stycznia o godz. 13, Ziemia w swym ruchu 
rocznym po Ekliptyce znajdzie się najbliżej 
Słońca, w odległości około 147 mln km. 

W tym miesiącu aktywność magnetycz-
na Słońca będzie na wysokim poziomie, bo-
wiem juz od dwóch miesięcy, obserwujemy 
wtórne maksimum ilości plam należących do 
24 cyklu aktywności. Dysponując odpowied-

nimi przyrządami, będzie można dostrzec 
w fotosferze Słońca liczne i dość bogate gru-
py plam, położone blisko i symetrycznie po 
obu stronach równika słonecznego. Szczegó-
ły na: www.SpaceWeather.com 

Ciemne i długie, prawie bezksiężycowe 
noce, dogodne do obserwacji astronomicz-
nych, będą na początku i końcu miesiąca. 
Kolejność faz Księżyca będzie bowiem na-
stępująca: nów 03.XII o godz. 01.22, pierwsza 
kwadra 09.XII o godz. 16.12, pełnia 17.XII 
o godz. 10.28 i ostatnia kwadra 28.XII o godz. 
14.48. W perygeum (najbliżej Ziemi) Księżyc 
będzie 4.XII o godz. 11, a w apogeum (najda-
lej od Ziemi) znajdzie się 20.XII o godz. 01. 

Jeśli zaś chodzi o planety, to Merkurego 
będzie można obserwować przed świtem tyl-
ko w pierwszym tygodniu miesiąca, bardzo 
nisko na południowo-wschodnim niebie. Po-
tem szybko skryje się za Słońcem, by pojawić 
się dopiero końcem stycznia na wieczornym 
niebie. 

Wenus jako Gwiazdę Wieczorną, znaj-
dziemy przez cały miesiąc na południowo-
-zachodnim niebie. Wieczorem 6.XII osią-
gnie maksimum jasności (-4.7 magnitudo), 
konkurując swym blaskiem z rogalikiem 
Księżyca – warto tego wieczoru, chociażby 
ze względów estetycznych, poświęcić im cho-
ciaż parę chwil. 

Ponadto nie zapominajmy, że Wenus 
ma największe szanse na wystąpienie w roli 

„Święta Łuca – dnia przyrzuca”.  
Imieniny Łucji przypadają na 13 grudnia 

i praktycznie tylko do tej daty ubywa 
dnia po południu, wtedy też przypada 
najwcześniejszy zachód w Małopolsce 

(godz. 15.38).

Zima jest najkrótszą porą roku. Trwa ona 
aż, lub tylko 89 dni! Nasze Lato zaś jest 

nieomal o 5 dni od niej dłuższe.
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pierwszej gwiazdki w Wieczór Wigilijny, oby 
tylko południowo-zachodni nieboskłon nie 
był zasnuty chmurami. 

Mars znajduje się na niebie w gwiazdo-
zbiorze Panny, a można go obserwować na 
wschodnim niebie, w drugiej połowie nocy. 
Natomiast Jowisz, przebywający w gwiazdo-
zbiorze Bliźniąt, pojawi się nam wieczorem 
na wschodnim niebie. Widoczny będzie koń-
cem grudnia przez całą noc, bowiem 5 stycz-
nia będzie w opozycji do Słońca. 

Saturna można obserwować w drugiej 
połowie nocy w gwiazdozbiorze Wagi. Aby 
go chociaż zobaczyć, trzeba wstać na dwie 
do trzech godzin przed świtem. W dniu 1.XII 
i 29.XII Księżyc zakryje planetę wraz z jego 
charakterystycznymi pierścieniami – u nas 
będą widoczne tylko ich zbliżenia na niebie. 

Planetę Uran, można próbować obser-
wować wieczorem nad południowym ho-
ryzontem, na granicy gwiazdozbiorów Ryb 
i Wieloryba, zaś Neptun będący w gwiaz-
dozbiorze Wodnika, kąpie się w wieczornej 
zorzy Słońca. 

Od wieczora, na południowym wscho-
dzie, będzie się nam dumnie prezentował cha-
rakterystyczny gwiazdozbiór Oriona, z najja-
śniejszą gwiazdą nieba u jego stóp, Syriuszem. 

Światło tej błękitnej gwiazdy, potrzebuje 8 lat, 
aby przebyć odległość dzielącą ją od Słońca. 

W tym miesiącu miała być na wieczor-
nym niebie, widoczna gołym okiem kometa 
ISON, ale nie spełniła pokładanych w niej 
oczekiwań, pozostała bowiem kometą do-
strzegalną przez teleskop. 

Natomiast nie powinny nas zawieść dwa 
roje meteorów: Geminidy i Ursydy. Te pierw-
sze mają radiant w gwiazdozbiorze Bliźniąt, 
a maksimum ich aktywności (60 do 90 „spa-
dających” gwiazd na godzinę) przypada na 
dzień 13 grudnia. 

W obserwacjach będzie nam towarzy-
szył, czyli przeszkadzał, Księżyc po pierw-
szej kwadrze. Natomiast radiant Ursydów 
leży wysoko na niebie, w gwiazdozbiorze 
Małej Niedźwiedzicy i jego maksimum ak-
tywności przypada na pierwszą noc Zimy 
(21/22.XII). Rój ten jest słabszy od poprzed-
niego (5-20 przelotów/godz), a na dodatek, 
w ich obserwacjach też będzie przeszkadzał 
Księżyc po pełni. 

Ze zjawisk, które bym Państwu szczegól-
nie polecał do obejrzenia na niebie, oprócz 
wspomnianych powyżej rojów meteorów, 
to pojawienie się w Wigilię tzw. pierwszej 
gwiazdki. Będzie to znak, że czas już – po 

wspólnej modlitwie – zasiąść do rodzinne-
go stołu i łamiąc się tradycyjnie opłatkiem, 
złożyć sobie wzajemnie serdeczne i optymi-
styczne życzenia doczekania w zdrowiu No-
wego 2014 Roku. 

Pamiętajmy przy tym, obserwując ota-
czającą nas przyrodę, o staropolskim przy-
słowiu: „W pierwszym tygodniu grudnia gdy 
pogoda stała, będzie zima długo biała”.

Dysponując zaś wolną chwilą w ostatnią 
grudniową noc w 2013 roku, spójrzmy w nie-
bo, bowiem w Małopolsce, w sylwestrową 
noc góruje – czyli przechodzi przez południk 
– wspomniana powyżej najjaśniejsza gwiaz-
da na niebie Syriusz z konstelacji Psa Wiel-
kiego, a zatem byle do upragnionej Wiosny 
– czego Państwu serdecznie życzę, u progu 
nadchodzącego Nowego 2014 Roku   

MAgAZyN

Od wieczora, na południowym wschodzie, będzie się nam dumnie prezentował 
charakterystyczny gwiazdozbiór Oriona, z najjaśniejszą gwiazdą nieba u jego stóp, 
Syriuszem. Światło tej błękitnej gwiazdy, potrzebuje 8 lat, aby przebyć odległość 

dzielącą ją od Słońca.

Wenus ma największe szanse na  
wystąpienie w roli pierwszej gwiazdki  

w Wieczór Wigilijny, oby tylko  
południowo-zachodni nieboskłon  

nie był zasnuty chmurami.

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

czy jest sposób na unikniêcie

iNfekcji u Dzieci
Dzieci chorowały 
i chorować będą, 
ale może istnieje jakiś 
magiczny sposób aby 
tego uniknąć?

Katarzyna Hrnčiar
lek med., pediatra, neonatolog, Kobamed 
– Gabinety Lekarskie, Instytut Pediatrii 
w Prokocimiu

Pierwszy rok w żłobku, przedszkolu 
czy szkole bywa bardzo traumatycz-
ny zarówno dla dziecka jak i dla ro-
dziców. Rodzice dzieci, które po raz 

pierwszy „wyszły z domu” mają wrażenie, że 
chorobom nie ma końca, że tylko ich dziec-
ko tak często choruje. Dotychczas zdrowe, 
pogodne dziecko zaczyna stykać się z bak-
teriami, wirusami i często wraca do domu 
z chorobą. 
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formacji o szkodliwości szczepionek i ich 
składników, na forach internetowych zna-
leźć można setki wpisów zaniepokojonych 
mam, które decydują się nie szczepić swoich 
pociech. 

Informacje o szkodliwości szczepień nie 
są poparte żadnymi danymi naukowymi, 
a unikanie szczepień prowadzi do powrotu 
chorób, które zniknęły z naszego kraju wła-
śnie za sprawą obowiązkowych szczepień 
ochronnych. 

W przypadku dzieci nie szczepionych 
lekarze myśleć muszą o chorobach, których 
normalnie nie braliby pod uwagę. Co więcej, 
choroby te mogą dotyczyć nie tylko dzieci nie 
zaszczepionych, ale każdego którymi z taki-
mi dziećmi ma kontakt. 

Poza obowiązkowymi szczepieniami 
warto wspomnieć o szczepieniach dodatko-
wych (w tym przeciwko pneumokokom i me-
ningokokom), które rodzice muszą pokryć 
z własnej kieszeni. Liczba dawek zależy od 

wieku dziecka, im wcześniej zaczynamy cykl 
szczepień tym więcej dawek trzeba podać, co 
zwiększa koszty. Niestety ten aspekt ekono-
miczny powoduje, że często decydujemy się 
na odroczenie tych szczepień. 

Należy pamiętać, że choroby wywoła-
ne przez pneumokoki i meningokoki mają 
najcięższy przebieg u dzieci małych, a opóź-
nienie szczepień powoduje, że dziecko może 
zachorować zanim rodzice zdecydują się za-
szczepić. Ciężkie zakażenia bakteryjne wy-

stępują rzadko ale z uwagi na możliwe powi-
kłania warto pomyśleć o tym, gdy nie jest już 
za późno.

Podsumowując: nie jesteśmy w stanie 
w pełni zapobiegać chorobom u dzieci. Pra-
widłowa higiena, zróżnicowana dieta bogata 
w warzywa i owoce, ruch na świeżym powie-
trzu to czynności, które możemy zapewnić 
swoim pociechom. Ponadto warto przemy-
śleć decyzję o szczepieniach tych obowiązko-
wych, jak i dodatkowych   

MAgA Z yN

Niestety zdrowe dotychczas dziecko, 
które nie miało styczności z bakcylami jest 
immunologicznie niegotowe do odpiera-
nia ataków. Te pierwsze kontakty z innymi 
dziećmi to czas, kiedy każdy organizm na-
bywa odporności w walce z mikroorgani-
zmami. 

Zetknięcie się z każdą kolejną chorobą bę-
dzie łatwiejsze i łagodniejsze więc trzymanie 
dziecka „pod kloszem”, też nie jest dobrym 
rozwiązaniem, bo prędzej czy później każdy 
z nas zachoruje. Jeśli dziecko nie pójdzie do 
żłobka, to zacznie chorować w przedszkolu. 
I podobnie – jeśli nie pójdzie do przedszkola 
to pierwsze zetknięcie się z chorobą będzie 
miało miejsce w szkole. 

Dzieci chorowały i chorować będą, ale 
może istnieje jakiś magiczny sposób aby tego 
uniknąć?

Większość infekcji dróg oddechowych 
wywołane są przez wirusy i w zapobieganiu 
im nie możemy zrobić wiele. Pierwszym, 
fundamentalnym krokiem jest zachowanie 
higieny. Częste mycie rąk, unikanie bliskich 
kontaktów dziecka z osobą chorą, kaszlącą, 
gorączkującą to czynności proste, ale nie za-
wsze oczywiste. 

Jeśli mamy w domu noworodka nie za-
bierajmy go w miejsca zatłoczone. Hipermar-
ket, restauracja czy impreza rodzinna to nie 
miejsce dla małego dziecka, które nie potrafi 
jeszcze w pełni walczyć z chorobą. Infekcje 
dróg oddechowych u noworodka, nawet wi-
rusowe często kończą się szpitalem. 

Odmienność budowy układu oddecho-
wego noworodków i niemowląt sprawia, że 
wirusy z górnych dróg oddechowych szybko 
przemieszczają się do oskrzeli i płuc. I w ten 
sposób wirus, który u dorosłych wywołuje je-
dynie katar i ból gardła i małych dzieci może 
spowodować zapalenie oskrzeli i płuc.

W profilaktyce chorób bakteryjnych le-
karze mają więcej do zaoferowania. Od lat 
dostępne są szczepienia, które chronią przed 
zachorowaniem lub łagodzą przebieg choro-
by. Na początku należy wspomnieć, że żad-
na szczepionka nie daje 100% gwarancji, że 
dziecko nie zachoruje. Jednak przeciwciała, 
które wytwarzają się po zaszczepieniu łago-
dzą przebieg choroby.

W ostatnim czasie modny jest trend na 
„nie szczepienie’”. Internet pełny jest in-

Większość infekcji dróg oddechowych wywołane są przez wirusy i w zapobieganiu 
im nie możemy zrobić wiele. Pierwszym, fundamentalnym krokiem jest zachowanie 

higieny. Częste mycie rąk, unikanie bliskich kontaktów dziecka z osobą chorą,  
kaszlącą, gorączkującą to czynności proste, ale nie zawsze oczywiste.

Jeśli mamy w domu noworodka nie za-
bierajmy go w miejsca zatłoczone. Wirus, 
który u dorosłych wywołuje jedynie katar 
i ból gardła i małych dzieci może spowo-

dować zapalenie oskrzeli i płuc.

Informacje o szkodliwości szczepień nie są poparte żadnymi danymi naukowymi, 
a unikanie szczepień prowadzi do powrotu chorób, które zniknęły z naszego kraju 

właśnie za sprawą obowiązkowych szczepień ochronnych.
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Swi¹teczne dekoracje – decoupage

bOmbka
Serdecznie namawiam 
wszystkich rodziców do 
wspólnego wykonywania 
ozdób świątecznych  
z dziećmi. Moja propozycja 
dla małych i dużych to piękna 
i prosta do zrobienia,  
klasyczna bombka  
świąteczna – decoupage.

Małgorzata Klima 
Pracownia artystyczna Kredens

Do wykonania czte-
rech ozdobnych kul  
na choinkę potrze-
ba: plastikowych 

bombek dwuczęściowych (do-
stępnych w każdym sklepie 
plastycznym), serwetek z mo-
tywem świątecznym (potrzebna 
pierwsza warstwa!), preparatu 
do decoupage 3w1, białej farby 
akrylowej, płaskiego, miękkiego 
pędzelka oraz przepołowionego 

zmywaka kuchennego. 
Nasza bombka składa się 

z dwóch połówek tak więc mo-
tywy muszą być dwa. Nie mu-
szą być wcale takie same na obu 
częściach. Dajmy naszym pocie-
chom możliwość wyboru. Moty-
wy wycinamy dokładnie! 

Wierzch serwetki posmaro-
wany sporą ilością kleju dociska-
my do wnętrza bombki. Robimy 
to bardzo delikatnie. Wyschnięte 
motywy serwetkowe oraz resztę 
powierzchni „tapujemy akry-
lem”. Biały jest uniwersalny! Ta-
pujemy – tzn. namaczamy zmy-
wak kuchenny w białej farbie 
i uderzamy nim w środek naszej 
bombki, miejsce w miejsce. Su-
che połówki składamy razem.

Obiecuję, iż uzyskany efekt 

Niech nie wabią Was kolorowe ozdoby w supermarketach. 
 Taka bombka ma klasę i tę ukrytą magię świąt,  

która zanika w dzisiejszym świecie.

Was zaskoczy i przyniesie dużo 
satysfakcji. Bombki plastikowe 
dwuczęściowe mogą zdobić cho-
inki stojące na zewnątrz, a płatki 
śniegu uwidocznią ich piękno. Są 
one także wspaniałym prezen-
tem świątecznym. 

Życzę wszystkim, aby bomb-
ka decoupage wykonana wspól-

nie, rodzinnie, zachęciła Was do 
kontynuowania tradycji wyko-
nywania własnoręcznie ozdób. 
Niech nie wabią Was kolorowe 
ozdoby w supermarketach. Taka 
bombka ma klasę i tę ukrytą ma-
gię świąt, która zanika w dzisiej-
szym świecie  
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

2 grudnia 15.00 KK w Suchorabie Malowanie bombek choinkowych KK w Suchorabie 12 284 05 57

4 grudnia 

10.00 DK w Woli Batorskiej Spotkanie seniorów DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03
15.00 DK w Słomirogu Malowanie bombek choinkowych DK w Słomirogu 12 281 93 63

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

W ramach zajęć edukacyjno - literackich: „Podróże 
w dziecięcy świat” – Biblioteka Publiczna w Niepo-
łomicach zaprasza dzieci na Mikołajkowe spotkanie

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zakrzowcu Malowanie bombek choinkowych DK w Zakrzowcu 12 281 93 66 

5 grudnia

16.30 DK w Staniątkach Spotkanie z Mikołajem DK w Staniątkach 12 281 82 57

16.30 DK w Woli 
Zabierzowskiej Malowanie bombek choinkowych DK w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05  

19.00 Sala akustyczna Koncert fortepianowy ZS im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II 12 281 15 16

6 grudnia 18.00
Dziedziniec Zamku 
Królewskiego 
w Niepołomicach

Spotkanie z Mikołajem UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

7 grudnia 15.00 DK w Staniątkach Wieczór Wigilijny – spotkanie środowiskowe DK w Staniątkach 12 281 82 57
9 grudnia 17.00 DK w Ochmanowie Malowanie bombek choinkowych DK w Ochmanowie 12 281 83 24

11 grudnia 

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

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

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Malowanie bombek choinkowych DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

17.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego

Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Zbrodnia tu 
i teraz czyli sto powtórek z Auschwitz po Au-
schwitz” - dr Alicja Bartuś (Oświęcim).

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej 
i Fundacja Zamek Królew-
ski w Niepołomicach

601 518 536

12 grudnia

14.30 DK w Staniątkach Wystawa prac uczestników warsztatów „Spotkania 
ze sztuką” DK w Staniątkach 12 281 82 57

15.00 ŚK w Podgrabiu Świąteczne anioły ŚK w Podgrabiu 12 281 32 64
16.30 DK w Zakrzowie Zdobienie bombek styropianowych DK w Zakrzowie 12 281 80 33
17.00 DK w Woli Batorskiej Malowanie bombek choinkowych DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

14 grudnia 16.00 DK w Słomirogu Adwentowe spotkanie emerytów i rencistów DK w Słomirogu 12 281 93 63
15 grudnia 17.00 DK w Zakrzowcu Wigilia w Klubie Seniora DK w Zakrzowcu 12 281 93 66 
17 grudnia 18.00 DK w Zakrzowcu Wigilia dzieci i młodzieży DK w Zakrzowcu 12 281 93 66 

18 grudnia 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

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

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

19 grudnia 15.00 ŚK w Podgrabiu Stroiki świąteczne ŚK w Podgrabiu 12 281 32 64

20 grudnia

17.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego

Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. „Kryształy 
w organizmie człowieka” -  prof. dr hab. inż. Maciej 
Pawlikowski (Zakład Mineralogii AGH)

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej 
i Fundacja Zamek Królew-
ski w Niepołomicach

601 518 536

19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie
UMiG w Niepołomicach 
i Fundacja Zamek Królew-
ski w Niepołomicach

12 378 35 01

24 grudnia 23.30
Kościół Sióstr Bene-
dyktynek w Staniąt-
kach

Staropolskie pastorałki z zespołem kolędowym 
LKS CZARNI Staniątki - podczas 30-minutowego 
koncertu przed „mszą pasterzy” jak i w jej trak-
cie zostanie zaprezentowanych 15 staropolskich 
pastorałek, których nie można usłyszeć na co dzień 
w kościele. Teksty pieśni będą wyświetlane na ekra-
nie co umożliwi włączanie się w śpiew.

LKS Czarni Staniątki

29 grudnia 16.00 DK w Staniątkach Spektakl teatralny „Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
uczestników warsztatów teatralnych dla dorosłych DK w Staniątkach 12 281 82 57

31 grudnia 23.59 Rynek 
w Niepołomicach Życzenia noworoczne Niepołomiczan UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

Przygotowała Joanna Kocot. Stan na 21 listopada 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
Nordic  Walking czwartek - godz. 15:30 - 17:00
Konwersacje w jęz. angielskim piątek – godz. 18:00-20:00
Warsztaty ozdób i dekoracji gr. II piątek – godz. 17:00-19:00

Bezpłatne konsultacje prawne 1 i 3 sobota miesiąca - 
godz. 12:00 - 14:00

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

Zespół Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Język angielski dla seniorów środa - godz. 18:30 - 20:00

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 
Spotkania przy gitarze wtorek - godz.18.00 - 20.00 
Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.15.00 - 17.00 
Język angielski  środa - godz.15.30 - 18.00
Próba Kapeli Ludowej Wolanie     środa - godz.18.00 - 20.00

ceramika II, IV czwartek m-ca
godz.14 - 15.30 

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 placówki, 
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 7 - 8 lat poniedziałek - godz.11.45 – 12.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci 8 - 9 lat poniedziałek - godz.12.30 – 13.30 
Warsztaty tańca dla dzieci 7 - 8lat Mażoretki poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
9 - 10 lat poniedziałek - godz.15.00 – 16.30 

Warsztaty tańca dla dzieci  5 – 6 lat wtorek – godz.12.00 – 13.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
11-12 lat wtorek – godz.14.30 – 15.45 

Domy kultury – grudzień 2013 
Warsztaty modeli latających wtorek – godz.16.00 – 18.00 
Klub Kobiety Aktywnej Wtorek – godz.19.00 – 20.00
Warsztaty plastyczne dla uczestników 
powyżej 12 lat 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 
Warsztaty plastyczne dla uczestników 
powyżej 12 lat czwartek - godz. 13430 – 16.00

Klub Kobiety Aktywnej czwartek – godz.19.00 – 20.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci 10 - 12 lat piątek - godz.13.30 - 15.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
10 – 11 lat piątek – godz.13.30 – 14.30 

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
12 - 13 lat piątek - godz.14.30 - 16.00 

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
14 - 17 lat piątek - godz.17.00 - 18.30 

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 umuzykalnia-
jące 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

Spotkania ze sztuką - warsztaty rękodzieła
artystycznego scrapbooking 10 grudnia godz. 18.00 

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 

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 edukacyjnych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00 

Warsztaty kulinarne dla dzieci wtorek - godz.15.30 - 16.30 
Wieczór Seniora  wtorek - godz.16.30 - 18.30  
Zabawy szaradziarskie wtorek - godz.17.00 - 18.30
Klub Malucha środa - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty ozdób choinkowych i malowania  środa - godz.17.00 - 19.00 
Zabawy muzyczno - taneczne czwartek - godz.15.30 - 16.30
Pomoc w nauce czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Na sportowo i nie tylko piątek - godz.16.00 - 19.00 
Gimnastyka relaksacyjna 50+ piątek - godz.17.15 - 18.00 
Aerobik dla dziewcząt i kobiet piątek - godz.18.00 - 19.00 
Zajęcia świetlicowe, tenis stołowy, 
gry planszowe codziennie - godz.15.00 - 19.00 

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.15  
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.15 – 15.00 
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.15.00 - 15.45   



Grudzień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    43

KAlENDAriUM

Warsztaty gry na akordeonie poniedziałek - godz.15.45 - 16.30   
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.16.30 – 17.15   
Warsztaty gry na keyboardzie poniedziałek - godz.17.15 – 18.00   
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
od 5 r. ż. poniedziałek - godz.17.30 - 18.15 

Warsztaty baletu klasycznego - grupa 
zaawansowana  poniedziałek - godz.18.15 - 19.00 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci 
grupa początkująca wtorek - godz.15.00 - 16.00 

Warsztaty teatralne dla młodz. i dorosłych wtorek - godz.18.00 - 20.00 
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży  środa - godz.16.00 - 18.30  
Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa – godz.20.00 – 21.00
Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci czwartek - godz.13.00 - 14.30

Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci starszych i młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00

Warsztaty taneczno-marszowe Mażoretki czwartek - godz.16.00 - 17.00 

Taniec w kręgu 50+ czwartek - godz.17.00 - 18.00

Warsztaty rękodzieła artystycznego - 
scrapbooking 12 grudnia godz.18.00

Warsztaty tańca nowoczesnego piątek – godz.16.15 – 17.15
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży piątek - godz.17.30 - 19.00
Warsztaty tańca towarzyskiego dla 
młodzieży 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.14.00 - 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 i młodzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00

Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty kulinarne dla dzieci piątek - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie  piątek - godz.20.00 - 22.00 
Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Pomoc w nauce, zabawy z ortografią wtorek - 15.00 - 17.30 
Gry i zabawy spotowo - muzyczne dla dzieci wtorek - godz.17.30 - 18.00 
Gry i zabawy dla dzieci, łamigłówki środa - godz.14.00 - 16.30 
Zabawy sportowo - muzyczne   środa - godz.16.30 - 18.00 
Aerobik dla dziewcząt i kobiet  środa - godz.19.00 - 20.00 
Gry i zabawy sportowe czwartek - godz.14.30 - 15.30
Indywidualne warsztaty gry na 
keyboardzie czwartek - godz.16.00 - 16.45 

Zajęcia świetlicowe czwartek - godz.17.00 - 18.30 
Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci piątek - godz.15.00 – 16.00 
Zabawy sportowo - muzyczne piątek – godz.16.30 – 18.00
Zajęcia świetlicowe sobota – godz.11.00 – 12.30
Język angielski dla dzieci sobota - godz.13.00 - 15.00
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00

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

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 - godz.17.30 - 19.30 
Warsztaty gry na keyboardzie czwartek - godz.15.30 - 17.00 
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu Casada czwartek - godz.18.00 - 10.30 
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
Języka angielski dla dzieci młodszych wtorek - godz.12.30 - 13.30 
Języka angielski dla dzieci starszych wtorek – godz.13.30 – 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci  wtorek – godz.12.30 – 13.30 
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych wtorek – godz.13.40 – 14.30
Klub Babskie Pogaduchy wtorek – godz.17.00 – 19.00
Plastyka dla dzieci Środa godz.11.30 – 12.30
Język angielski dla dzieci starszych środa - godz.12.30 - 13.30 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.12.35 - 14.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki - 
gr. młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki - 
gr. starsza środa - godz.17.00 - 18.30 

Plastyka dzieci czwartek – godz.11.30 – 12.30
Warsztaty taneczne dla najmłodszych dzieci  czwartek - godz.12.35 - 14.00 
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci młodszych czwartek - godz.12.30 - 13.30 
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci starszych 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 dla dorosłych - 
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
Tenis stołowy poniedziałek - godz.14.15 - 18.00 
Siłownia poniedziałek - godz.14.15 - 18.00 
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Piłka siatkowa poniedziałek - godz.14.15 - 18.00 
Karate kyokushin poniedziałek - godz.18.00 - 20.00 
Warcaby, szachy wtorek - godz14.15 - 15.15 
Koszykówka wtorek - godz.15.30 - 17.30 
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Zajęcia na basenie środa - godz.15.00 - 18.00
Siłownnia czwartek - godz.14.15 - 16.15 
Halowa piłka nożna czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Zajęcia artystyczno-plastyczne czwartek - godz.16.00 - 17.00 
Piłka ręczna piątek - 14.15 - 15.15 
Siłownia piątek - godz.15.30 - 18.00 
Halowa piłka nożna piątek - godz.17.00 - 18.00 

Klub Kultury w Suchorabie 
tel.12 284 05 57 
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Klub Malucha poniedziałek - godz.10.00 - 13.00
Język angielski dla dzieci młodszych poniedziałek - godz.13.00 - 14.00 
Język angielski dla dzieci starszych poniedziałek - godz.14.00 - 15.00 
Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30 
Klub Malucha wtorek - godz.10.00 - 13.00 
Grupa teatralna Promyczek wtorek - godz.13.30 - 15.00 
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 
Tańce świata dla dzieci piątek - godz.12.20 - 13.20 
Aerobik dla dziewcząt i kobiet piątek - godz.19.30 - 20.30 
Spotkania ze sztuką - warsztaty rękodzieła 
artystycznego - scrapbooking 5 grudnia godz.18.00 

Punkt wypożyczania książek codziennie

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 – godz. wg uzgodnień 
tel. 530 040 116 

Spotkania Klubu Seniora - III niedziela m-ca niedziela - godz.17.00 - 19.30

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
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 - młodz. 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 tajemnicz. wysp - dzieci (5-6 lat) piątek 16.20 - 17.20
Odkrywcy tajemniczych wysp - dzieci (4 lata) piątek 17.40 - 18.40








