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Nie tylko wypoczynek
Lipiec i wakacje już w pełni. Wyjazdy, relaks 
i wypoczynek - wydawałoby się, że całkowity 
sezon ogórkowy, a jednak u nas sporo się dzieje. 

Ostatnio bardziej niż przez pogodę, gorąco się 
u nas zrobiło za sprawą informacji o tym, że 
firma Clif – na terenie której w 2012 roku miał 
miejsce pożar  – złożyła wniosek o uzyskanie de-
cyzji środowiskowej niezbędnej do rozwinięcia 
działalności. potrzebne były szybkie działania 
– o tym jakie rozwiązanie problemu zostało wy-
pracowane pisze burmistrz Roman ptak. 

Mniej kontrowersyjnie, ale również o ważnych 
sprawach, pisze Marek Bartoszek wprowadzając 
temat Karty Dużej Rodziny. Karta to rządowy 
projekt mający wspierać rodziny wielodzietne. 
W lipcowej Gazecie Niepołomickiej można 
przeczytać o tym, jak z karty skorzystać i w jaki 
sposób o nią aplikować.

Zupełnie wakacyjnie za to w dziale Bezpieczeń-
stwo, w którym Marcin Żarek radzi jak przy-
gotowywać się do wyjazdów, by odpocząć bez-
piecznie i spokojnie. Dzięki temu po wakacjach 
zostaną tylko piękne wspomnienia.

Mam nadzieję, że w ten wakacyjny relaks Gaze-
ta Niepołomicka będzie ciekawym urozmaice-
niem. Życzę zatem miłego wypoczynku i udanej 
lektury.

Joanna Kocot
Redaktor Naczelna
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Ważna decyzja
11 lipca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej omawialiśmy gorący temat firmy Clif, 

decyzji środowiskowej dla nich oraz protestu mieszkańców, 
którzy licznie wypowiadają się przeciwko działalności tego przedsiębiorstwa w Niepołomicach.

Temat miesiąca

Wygląda na to, że udało się znaleźć wyjście z tej trudnej sytu-
acji. Zanim jednak o nim, przypomnę krótką historię obec-
ności firmy w naszym mieście.

Firma Clif kupiła część terenu byłych zakładów garbarskich 
w styczniu 2008 roku. Dziewięć miesięcy później doszło tam do sto-
sunkowo niegroźnego pożaru. W związku z tym wydarzeniem Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził 
kontrolę, która wykazała magazynowanie odpadów bez wymaga-
nych regulacji. Jeszcze w trakcie kontroli, firma przetransportowa-
ła odpady do innego magazynu. W grudniu 2008 roku spółka Clif 
otrzymała decyzję środowiskową na przebudowę kupionego przez 
siebie budynku na potrzeby gromadzenia i przetwarzania odpadów. 
Decyzję wydaną w oparciu o wiarę w dobre intencje spółki oraz po 
zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Małopolskiego oraz 
państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W lutym 2010 roku z terenu spółki do Drwinki wyciekły mate-
riały ropopochodne. Jak się okazało w wgłębnych zbiornikach be-
tonowych zgromadzono odpady niebezpieczne, a zgodnie z wydaną 
wcześniej decyzją środowiskową, zbiorniki miały być przeznaczone 
do gromadzenia substancji innych niż niebezpieczne. O tym zda-
rzeniu gmina poinformowała Starostę Wielickiego, który stwierdził 
naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Dokumentację foto-
graficzną wysłaliśmy również do WIOŚ. Nie przeszkodziło to firmie 
działać nadal.

Do najpoważniejszego incydentu doszło w nocy z 4 na 5 kwiet-
nia 2012, kiedy to na terenie firmy wybuchł potężny pożar. Wobec 
niebezpieczeństwa jakie to zdarzenie generowało, postanowiliśmy 
zrobić wszystko, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Wobec bra-
ku narzędzi prawnych w rękach gminy, interweniowaliśmy w wie-
lu instytucjach: u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, u Komendanta Straży pożarnej w Wieliczce, u powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego, u Starosty Wielickiego, czy 
w prokuraturze Rejonowej w Wieliczce. W wyniku tych interwencji 
dowiedzieliśmy się, że firma działa mimo posiadania tylko częścio-
wego pozwolenia na użytkowanie, a niektóre inwestycje budowlane 
przeprowadzone na jej terenie nie są spójne z pozwoleniem na bu-

dowę czy też decyzją środowiskową. Niemniej jednak postępowania 
przed różnymi instytucjami w tej sprawie nic nie dawały.

Najprawdopodobniej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych 
pozwoleń, 8 sierpnia 2013 roku spółka złożyła wniosek o uzyskanie 
decyzji środowiskowej w dużo szerszym zakresie niż pięć lat wcze-
śniej. Wobec wiedzy, iż spółka nie posiada zgody na użytkowanie 
istniejącego obiektu, wydaliśmy postanowienie o odmowie wszczę-
cia procedury. Na owo postanowienie firma Clif złożyła zażalenie 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO zgodziło się 
ze stanowiskiem firmy i uchyliło naszą decyzję, nakazując gminie 
rozpatrzenie takiego wniosku. Wobec takiej sytuacji, nie mieliśmy 
innego wyjścia, tylko wszcząć postępowanie o wydanie decyzji śro-
dowiskowej.

Warto w tym miejscu opowiedzieć czym jest tak zwana decyzja 
środowiskowa. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody 
na realizację przedsięwzięcia (w skrócie DUŚ) to dokument wymaga-

Firma Clif kupiła część terenu byłych 
zakładów garbarskich w styczniu 2008 roku. 
Dziewięć miesięcy później doszło tam do 
stosunkowo niegroźnego pożaru.

Do najpoważniejszego incydentu doszło 
w nocy z 4 na 5 kwietnia 2012, kiedy to na 
terenie firmy wybuchł potężny pożar.
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ny przy realizacji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. 
Określa ona warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby przepro-
wadzić swoją inwestycję. To standardowa procedura. Nie jest rów-
noznaczna z pozwoleniem na budowę, zgodą na użytkowanie, ani 
otrzymaniem jakiejkolwiek koncesji. W naszej gminie tylko w tym 
roku stosowaliśmy ją dla np. rozbudowy firmy Olimar, budowy linii 
elektroenergetycznej czy rozbudowy drogi nr 75. Jest to czynność 
techniczno-administracyjna. 

Jednym z punktów procedury DUŚ jest uruchomienie postę-
powania prowadzonego z udziałem społeczeństwa. To ruszyło 6 
czerwca 2014 roku i stało się bezpośrednim powodem zaniepokoje-
nia mieszkańców. Równolegle gmina zwróciła się z prośbą o uzgod-
nienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która z kolei, 
z uwagi na skomplikowany charakter decyzji, przesłała wniosek do 
Krajowej Komisji d.s. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Niemniej jednak procedura trwa nadal. Jest ona długa, ale prę-
dzej czy później się zakończy. A jeśli inwestor przedstawi komplet 
dokumentów, musi się skończyć wydaniem pozytywnej decyzji. 
Wówczas firma będzie mogła starać się o uzyskanie pozwoleń na 
budowę czy dopuszczenie do użytkowania istniejących obiektów. To 
oznaczać będzie, że zadomowi się w Niepołomicach na długie lata. 

Dlatego podjąłem rozmowy z właścicielami firmy, z Komisją 
Gospodarki Rady Miejskiej oraz z samymi Radnymi o sposobie roz-
wiązania, które pomoże złapać króliczka, a nie tylko wydłuży jego 
gonienie. 

Na sesji Rady Miejskiej 11 lipca uzyskałem dwie zgody. Jedna 
z nich, to pozwolenie Rady na wszczęcie procedury zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Clif. 
To potrwa kilka miesięcy, ale skutecznie uniemożliwi przetwarza-
nie materiałów niebezpiecznych. Oczywiście, że może zaowocować 
roszczeniami inwestora o rentę planistyczną czy odszkodowanie za 
utracone korzyści, ale jednocześnie utrudni czy częściowo zablokuje 
niechcianą działalność.

Druga zgoda dotyczy rozwiązania kompleksowego. Dostałem 
zgodę Radnych na podjęcie kroków zmierzających do odkupienia od 

spółki Clif jej nieruchomości. Jest to niemal hektarowa działka za-
budowana budynkiem administracyjnym i halami. Właściciel spółki 
wyraził chęć sprzedaży nieruchomości. Jeśli zakup dojdzie do skut-
ku, firma wyprowadzi się z Niepołomic najpóźniej do końca stycz-
nia. My staniemy się właścicielem terenu, który może być wykorzy-
stany na potrzeby komunalne, a Mieszkańcy będą mogli odetchnąć 
z ulgą. Zanim jednak do tego dojdzie, właściciel musi uporządkować 
kwestie formalne oraz doprowadzić do porządku cały teren. 

Wiem, że ostatni czas nie był dla państwa łatwy. Otrzymaliśmy 
około 650 protestów. To uświadamia stopień zaangażowania społecz-
nego i daje silną pozycję negocjacyjną z przedsiębiorstwem. Z pew-
nością ułatwiło też pojednanie wszystkich Radnych w działaniach na 
rzecz rozwiązania tego problemu. Bardzo za to dziękuję.

Temat miesiąca 

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

Dostałem zgodę Radnych na podjęcie kroków 
zmierzających do odkupienia od spółki Clif 
jej nieruchomości.



|    LIPIEC 2014 GAZETA NIEPOŁOMICKA  4    

Temat miesiąca

Karta Dużej Rodziny
Przyjmujemy wnioski dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy. Zapraszamy do skorzystania z oferty 

przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dane Banku Światowego wskazują, że współczynnik dzietności 
w polsce jest bardzo niski. Statystyki mówią, że na jedną kobietę 
przypada jedynie 1,3 dziecka. Zaledwie osiem państw na świe-

cie zanotowało gorszy wynik. By zachować zastępowalność pokoleń 
dzietność powinna wynosić przynajmniej 2,10. 

Karta Dużej Rodziny ma na celu poprawę tego niepokojącego 
trendu i promocję w naszym kraju pozytywnego wizerunku dużych 
rodzin. Karta przysługuje bowiem rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, niezależnie od dochodu. Oferuje system zniżek, dzięki któ-
rym jej posiadacze będą mogli korzystać z tańszej oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dodatkowo 
w projekcie biorą udział przedsiębiorstwa prywatne co pozwoli na 
uzyskanie zniżek w sklepach spożywczych, czy komercyjnych ośrod-
kach kulturalnych. 

Karta przysługuje każdemu członkowi rodziny, w której wystę-
puje minimum trójka dzieci do 18. roku życia, bądź do 25. roku ży-
cia, jeśli kontynuuje ono naukę. Do tego czasu dzieci mogą korzystać 
z przysługujących im zniżek, a  ich rodzice Kartę otrzymują doży-
wotnio. 

Wnioski (drukowane w tym numerze Gazety Niepołomickiej) 
zainteresowane rodziny mogą składać codziennie w Referacie Strate-
gii i promocji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (ul. Zamko-
wa 5, pokój nr 3 na parterze) w godzinach pracy urzędu.

Rodziny nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem 
w programie, a cała procedura złożenia wniosku zajmuje zaledwie 
kilka minut. Uprzejmie prosimy, by osoba składająca wniosek mia-
ła ze sobą dokumenty tożsamości bądź akty urodzenia wszystkich 
członków rodziny. W przypadku dzieci w wieku 18-25 lat, po- 

trzebne będzie również zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni 
o kontynuowaniu nauki. Warto również wiedzieć, że miejsce za-
meldowania nie ma znaczenia. Wniosek składamy w gminie, którą 
obecnie zamieszkujemy. 

Dodatkowe informacje o korzyściach płynących z posiadania 
Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: www. 
rodzina.gov.pl. Tam znajduje się również stale aktualizowana i po-
większająca się lista instytucji honorujących Kartę. 

Mieszkańców naszej gminy posiadających dodatkowe pytania 
zachęcamy do kontaktu z Referatem Strategii i promocji Urzędu 
Miasta, telefon 12 250-94-50.

Marek Bartoszek

Karta przysługuje bowiem rodzinom 
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu.
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Twój urząd

Kanalizacja zachodu gminy

Wizyta delegacji z Monachium

Konto Banku Millenium 
nieaktywne

Zatwierdzone plany 
zagospodarowaniaJoanna Musiał

W piątek 11 lipca, w Domu Kultury 
w Zagórzu podpisaliśmy umowę 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Zagórzu, Słomirogu i Suchorabie. 
Wykonawcą inwestycji będzie kon-
sorcjum, w skład którego wchodzi 
firma Tarpol z Pszczyny i Zakład 
Instalacji Sanitarnych z Niepołomic.
Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Roz-
budowa kanalizacji sanitarnej dla 
Sołectw Zagórze Etap II,  Słomiróg 
i Suchoraba.” Na to przedsięwzię-
cie mieszkańcy z zachodniej części 
gminy czekali kilka lat. Koszt inwe-
stycji opiewa na niemal 5,1 mln zło-
tych. Gmina Niepołomice zaciągnie 
na ten cel pożyczkę w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Do końca listopada trwać będą 
prace projektowe. Po wykonaniu 
projektów technicznych, uzy-
skaniu wszelkich wymaganych 
przepisami prawa uzgodnień oraz 
pozwoleń na budowę, w marcu 
przyszłego roku ruszą prace bu-
dowlane. Pierwsze roboty roz-
poczną się jeszcze w Zagórzu. 
Chwilę później koparki wjadą do 
Słomirogu. W 2016 roku prace 
obejmą Suchorabę oraz przysiółek 
Kawcze.
W ramach całego projektu powsta-
nie 17,3 km sieci kanalizacyjnej: 
w Zagórzu 6,3 km, w Słomirogu 
6,0 km i w Suchorabie - 5,0 km. 
Projekt obejmie łącznie obszar 
o powierzchni 340 ha. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na 
grudzień 2016 roku.

Dorota Juszczyk

We wtorek 27 czerwca 2014r. Rada 
Miejska w Niepołomicach podjęła 
trzy uchwały w sprawie zatwier-
dzenia miejscowych planów zago-
spodarowania.
Uchwały podjęto w sprawie  pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego dla części dzielnic 
w Niepołomicach (dla części dziel-
nic Podgrabie i Zagrody, dla części 
dzielnicy Jazy oraz dla wschodniej 
części dzielnicy Zagrody).

Nowe plany miejscowe wraz z całą 
dokumentacją planistyczną  zo-
staną przekazane do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie celem 
oceny ich zgodności z przepisami 
prawa.  
Plany te uprawomocnią  się po 14 
dniach od momentu publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. Wówczas 
odnośniki do stosownych uchwał 
pojawią się w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie www.
niepolomice.eu.

Joanna Musiał

Informujemy, że od 1 lipca 2014 
roku konto w Banku Millenium, na 
które mieszkańcy wpłacali opłaty 
za śmieci jest nieaktywne. Obec-
nie obsługuje nas Małopolski Bank 
Spółdzielczy w Wieliczce. 
Płacić za odpady komunalne moż-
na przelewem na indywidualne 
konto przypisane każdemu płatni-
kowi bądź w Kasie Urzędu Miasta.
Za utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt 
z Referatem Energii Odnawialnej 
i Gospodarki Komunalnej UMiG 
w Niepołomicach, tel. 12 250 94 51.

Godzinny otwarcia Kasy:
Poniedziałek, godz. 8.15-16.15
Wt. - czw., godz. 8.15-15.15
Piątek godz. 8.15-14.15
Przerwa w kasie, codziennie 
w godz. 12.00-13.00

Stanisław Wojtas

W poniedziałek 30 czerwca prze-
bywała w Niepołomicach czte-
roosobowa delegacja z powiatu 
monachijskiego z jego wiceprze-
wodniczącą. 
Wraz z gospodarzami partner-
skiego powiatu wielickiego go-
ście rozpoczęli wizytę w firmie 
MAN Trucks, której nowy dyrektor 
przedstawił historię, aktualne i pla-
nowane zadania fabryki. Goście 

zapoznali się także z produkcją 
samochodów na hali montażowej. 
Następnie goście odwiedzili zakład 
produkcyjny Coca-Coli. W między-
czasie, delegację przyjął na zamku 
burmistrz Niepołomic, który odpo-
wiadał na wiele pytań gości, żywo 
zainteresowanych gospodarką na-
szego miasta. 
Mimo dość ograniczonego czasu 
wizyty, goście zwiedzili najcie-
kawsze fragmenty Zamku Królew-
skiego.

Razem w trudny czas
Stanisław Wojtas

Od 7 do 15 lipca gościliśmy w Nie-
połomicach 19-osobową polonij-
ną grupę dzieci i młodzieży oraz 
ich opiekunów, ze Sławuty - miasta 
partnerskiego z Ukrainy. 
Czas ich pobytu wypełniony był 
licznymi wycieczkami i atrakcjami 
typowymi dla wypoczynku wa-
kacyjnego. Zwiedzili w Krakowie 
katedrę i komnaty zamku na Wa-
welu, podziemia Sukiennic i kościół 
Mariacki, ale byli też w  Aquaparku, 
skąd ponoć najtrudniej im było 
wyjść i zdążyć na kolację. Nie mniej-
szą atrakcją było zwiedzanie kopal-
ni soli w Wieliczce. Pozostałe kilka 
dni w Niepołomicach spędzili na 
zwiedzaniu Zamku Królewskiego, 
Muzeum Fonografii, Planetarium, 

Kopca Grunwaldzkiego, kościoła, 
itp. Byli w kinie. Wybrali się też do 
krytej pływalni.
Krótkie spotkanie w Magistracie 
było okazją do podziękowania za 
umożliwienie pobytu oraz pozdro-
wienia od mera Sławuty, Wspólno-
ty Polskiej z tego miasta i zapro-
szenia do odwiedzenia Ukrainy. 
Burmistrz życzył też wszystkim 
dalszego, dobrego pobytu i prze-
kazał symboliczne upominki.
Podczas rozmowy wielokrotnie 
poruszany był temat ciężkiej sytu-
acji na Ukrainie. Slavuta - na szczę-
ście - leży daleko od terenów, na 
których toczą się walki. Ale napiętą 
atmosferę da się odczuć na całej 
Ukrainie. Dlatego na pytanie czego 
najbardziej by sobie życzyli, wszy-
scy zgodnie przyznali, że pokoju.
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Twój urząd

Zbiórka odpadów zielonych
Marek Bartoszek

Od pierwszego lipca do 30 listo-
pada będzie trwać zbiórka od-
padów zielonych z terenu gminy 
Niepołomice. Możemy zostawić je 
w specjalnych kontenerach, do-
starczonych przez firmę Remon-
dis. Kontenery rozstawione będą 
w wyznaczonych miejsca i odbie-
rane według harmonogramu. 
Do kontenerów wrzucamy: trawę 
luzem, liście, kwiaty, chwasty, owo-
ce i warzywa oraz obierki z owo-
ców i warzyw.

Uwaga: Worki z odpadami zielony-
mi nie będą odbierane bezpośred-
nio z posesji w terminach wywozu 
śmieci. Firma dostarcza te worki, 
by ułatwić mieszkańcom transport 
odpadów zielonych do PSZOK-u 
lub do wyznaczonych punktów na 
terenie gminy. 
Dotychczas firma odbierała worki 
z trawą „grzecznościowo”, ponie-
waż trawa nie jest odpadem ko-
munalnym. Mieszkańcy mogą też 
zagospodarować odpady zielone 
jako kompostownik.

Terminy podstawień  
kontenerów: 
- lipiec: 4, 11, 18, 25
- sierpień: 1, 8, 14, 22, 29
- wrzesień: 5, 12, 19, 26
- październik: 3, 10, 17, 24, 31
- listopad: 7, 14, 21, 28

Daty odbioru odpadów:
- lipiec: 7, 14, 21, 28
- sierpień: 4, 11, 18, 25,
- wrzesień: 1, 8, 15, 22, 29
- październik: 6, 13, 20, 27
- listopad: 3, 10, 17, 24
- grudzień: 1 

PSZOK czynny częściej Do Łaźni nową drogą
Marek Bartoszek

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych czynny od 
wtorku do soboty. 
Z PSZOK-u otwartego dotąd tyl-
ko w soboty będzie można teraz 
skorzystać od wtorku do soboty 
w godzinach od 10.00 do 18.00. To 
spore ułatwienie dla mieszkańców, 
którzy mogą szybciej oddać trawę, 
stare meble, czy zużyty sprzęt RTV. 
Jednocześnie przypominamy, że 
z PSZOk-u może skorzystać każdy 
mieszkaniec naszej gminy, legity-

mujący się dowodem osobistym 
oraz aktualnym dowodem opłaty 
za śmieci. 
Pojemność kontenerów w PSZOK-
-u jest jednak ograniczona.
Aby być pewnym, że w konte-
nerach jest wystarczająco dużo 
miejsca wystarczy zadzwonić na 
numer telefonu: 887 228 286. Po 
takiej konsultacji każdy odwożący 
odpady będzie miał pewność, że 
jego odpady zostaną odebrane.  
Punkt zlokalizowany jest przy daw-
nym wysypisku śmieci przy ulicy 
Wodnej 2 w Niepołomicach. 

Mieszkańcy Łaźni, przysiółka w Za-
bierzowie Bocheńskim mogą doje-
chać do domu nową drogą. 
24 – 25 czerwca pracownicy firmy 
Eurovia Polska SA wykonali remont 
nawierzchni drogi – w ramach re-

montu droga została wyrównana, 
wysypano warstwę spodnią, ubi-
to, zasypano warstwą wierzchnią 
i podsypano pobocza. W sumie 
przybyło 1350 mb asfaltu.

(jk)
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Statystyka na koniec czerwca
Urodzenia – 20
Małżeństwa – 22
Migracje – 59
Zgony – 19
Wymeldowania z pobytu stałego 
– 14

Zameldowania na pobyt stały:
Ogółem – 25. 205, w tym:
Miasto – 10.622
Gmina – 14.583

Przygotowała: Bogusława Bąk

Wielka Letnia Wymiana Książek

Szafing II

Twój urząd

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna w Niepołomi-
cach

W niedzielę, 6 lipca, w Parku 
Miejskim w Niepołomicach spo-
tkaliśmy się, aby po raz trzeci wy-
mienić książki. Wydarzenie, współ-
organizowane przez Urząd Miasta 
i Gminy oraz Bibliotekę Publiczną 
im. Tadeusza Biernata, obfitowało 
w zabawy, atrakcje oraz niezwy-
kłych gości.
Pierwszym z nich był prawdziwy 
Koziołek Matołek, który przyjechał 
do nas prosto z Pacanowa i ocho-
czo przyłączył się do organizowa-
nych dla dzieci zabaw. A tych było 
co nie miara: konkursy plastyczne, 
ruchowe i muzyczne, tańce i wspól-
na nauka piosenek. Następnie 
w cieniu Dębu Wolności widzowie 
obejrzeli przedstawienie o przygo-
dach Koziołka przygotowane przez 
aktorów z teatrzyku Skrzat. 

Gościem honorowym była Kata-
rzyna Zychla, autorka książek dla 
dzieci, m.in. wydanej przez wy-
dawnictwo Skrzat serii o hipopo-
tamie Maksiu. To zaprzyjaźnione 
wydawnictwo, założone przez 
mieszkańca Niepołomic – Stani-
sława Porębskiego, nie tylko było 
obecne na wymianie, ale również 
ufundowało nagrody w licznych 
konkursach, grach i zabawach, 
które czekały na przybywające do 
Parku dzieci.
W trakcie trzech godzin trwania 
wymiany przez Park przewinął 
się tłum dzieci i dorosłych. Wielu 
wśród nich wymieniło swoje książ-
ki tak, że ustanowiony został nowy 
rekord w tym zakresie: aż 859 ksią-
żek zmieniło swoich właścicieli!
Mając nadzieję, że znów się spo-
tkamy, zachęcamy Państwa do 
zbierania już od teraz książek na 
kolejną Wielką Wymianę, tym ra-
zem zimową.

Marta Makowska

Wymieniać, zamieniać, oglądać, 
przymierzać, rozmawiać, wieszać, 
doradzać i odradzać – tyle rzeczy 
na raz będzie można zrobić pod-
czas drugiego niepołomickiego 
Szafingu, 27 lipca w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa, od 
godz. 16.00.
Urząd Miasta i MCDiS po raz drugi 
zapraszają wszystkich chcących się 
wymieniać, zamieniać lub odstę-
pować ubrania na kolejny Szafing. 
Zapraszamy nie tylko tych, którzy 
przyniosą ze sobą rzeczy, ale rów-
nież takich, którzy chcą pooglądać 
i coś ciekawego wypatrzeć.
Podczas tej edycji Szafingu można 
będzie wygrać wiele ciekawych 

nagród. Trzy główne to makijaże 
wykonane przez profesjonalistkę 
w tej dziedzinie, Monikę Dwora-
kowską. Do wygrania również ko-
smetyki. Szczegóły Szafingowego 
konkursu dostępne są na facebo-
oku Miasta i Gminy Niepołomice 
i podczas samego wydarzenia. 
Zapraszamy do udziału w Szafingu 
zarówno wystawców jak i ogląda-
jących. Wszystkich chętnych do 
powieszenia czegoś na wieszaku 
prosimy o kontakt z Referatem 
Strategii i Promocji Urzędu Miasta, 
tel. 12 2509448, mail: promocja@
niepolomice.com. Dla zapisują-
cych się na Szafing przygotujemy 
odpowiednie metki i pomożemy 
w organizacji stoiska.
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Podsumowanie w SPZN…
25 czerwca był dniem podsumowania działalności Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Niepołomickiej.

Pierwsze miejsce dla MAN-a

Powiatowy 
Dzień Dziecka 
Niepełnospranego

Wydarzenia

Janusz Rojek
Animator kultury

Zanim jednak do tego doszło w Sali Kon-
ferencyjnej im. Lecha Wałęsy, w Zamku odbył 
się ostatni w tym roku akademickim wykład na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, poprzedzony 
wręczeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice Romana Ptaka dyplomów oraz 
drobnych upominków słuchaczom o najwięk-
szej frekwencji. Wydarzenie to było współfi-
nansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy. 
Gościem Uniwersytetu był Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Wojciech Kozak. 

Po zakończeniu spotkania w Zamku 
w Izbie Regionalnej odbyło się Walne Zebra-
nie, które poprowadził Wiceprezes Zarządu 
SPZN Damian Maj. Swoje sprawozdania przed-
stawili: Prezes Zarządu Janusz Jagła, Członek 
Zarządu - Maria Wehrstein oraz Waldemar 
Juszczyński. Po ich wysłuchaniu obecni na ze-
braniu członkowie udzielili Zarządowi absolu-
torium. W przedstawionych sprawozdaniach 
uwagę zwracają takie działania jak Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, Niepołomicki Bank Cza-
su oraz Niepołomicki Dom Kultury (Seniora). 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wiele dzia-
łań w ramach tych realizacji wykonywanych 
jest społecznie. Szczególnie widoczne jest to 
w bieżącej działalności powołanej placówki 
kultury. Środki uzyskane na funkcjonowa-
nie w postaci projektów czy grantów, a także 
wsparcie finansowe Miasta i Gminy są wciąż 
niewystarczające, mimo to stowarzyszenie nie 
chce ograniczać swojej działalności starając się 
przekonać swoimi realizacjami i planami do 
zwiększenia pomocy stałych partnerów jedno-

cześnie zabiegając o pozyskanie nowych źró-
deł finansowania. 

Spotkanie w Izbie Regionalnej nie ograni-
czyło się tylko do przedstawienia spraw for-
malnych związanych z pracą stowarzyszenia. 
Po zapoznaniu się z nimi stało się spotkaniem 
towarzyskim. Pogoda tego dnia nie dopisała, 
ulewny deszcz sprawił, że kalendarzowe lato 
nie było wyczuwalne, ale atmosfera w izbie 
była gorąca. Klimat taki przypadł również do 
gustu obecnemu na nim Panu Marszałkowi, 
który zabrał głos nie tylko w sprawie projek-
tu Stopień Wodny Niepołomice, ale także ak-
tywnie włączał się do wspólnej zabawy. Na 
zakończenie spotkania Prezes Janusz Jagła 
podziękował wszystkim tym, dzięki którym 
praca w minionym roku mogła być tak owoc-
nie prowadzona, a także za wsparcie finan-
sowe Miastu i Gminie Niepołomice, Fundacji 
Zamek Królewski w Niepołomicach za pomoc 
i gościnność oraz księdzu Dziekanowi Stani-
sławowi Mice za współpracę w ramach Nie-
połomickiego Domu Kultury. Kolejne spotka-
nia oraz działalność stowarzyszenia zostanie 
wznowiona po wakacjach. 

Magdalena Wida-Faron
MAN Trucks Sp. z o.o.

13 czerwca zakończyły się orga-
nizowane przez firmę Medicover 
Mistrzostwa Ratownictwa Medycz-
nego dla Zakładowych Drużyn 
Ratowniczych. Tegoroczną edycję 
zawodów wygrała grupa reprezen-
tująca MAN Trucks w Niepołomi-
cach w składzie: Paweł Buchowiec 
GC 510, Roksana Nyc-Plucińska GC 
030, Damian Capiga GC 130, Ma-
teusz Szczygieł GC 140 oraz w roli 
opiekuna drużyny Justyna Stępień 
GC 510. 
W zawodach wzięło udział 28 dru-
żyn ratowniczych z całej Polski, 
w tym również drużyna z MAN BUS 

Sady. Podczas licznych konkurencji 
drużyny ratownicze oceniane były 
przez specjalistów z dziedziny ra-
townictwa, w sytuacjach o różnym 
stopniu zagrożenia życia i zdrowia 
ofiar. Uczestnicy mistrzostw mieli 
możliwość sprawdzenia się w trud-
nym  terenie z użyciem specjali-
stycznego sprzętu medycznego.
Na zawodników czekały zada-
nia dotyczące m.in. nagłego za-
trzymania krążenia, zadławień, 
urazów kostno-stawowych, ran, 
krwotoków, postępowań w na-
głych sytuacjach, które zdarzyć się 
mogą wszędzie: w zakładzie pracy, 
domu, szkole, restauracji, podczas 
jazdy samochodem oraz podczas 
wycieczki.

Anna Morton
stanowisko ds.osób niepełnosprawnych

4 czerwca w Kampusie Wielickim odbył się po 
raz siódmy powiatowy dzień dziecka niepełno-
sprawnego. Impreza jak co roku przygotowa-
na została przez Młodzieżową Radę Powiatu. 
Atrakcji nie brakowało. Wszystkie zgromadzone 
dzieci mogły wziąć udział w konkursach, obej-
rzeć pokazy strażackie i policyjne, występy ze-
społu „Raciborsko”, pokazy przygotowane przez 
szkołę Kung Fu „Lung”. Nasza gmina może być 
dumna z pięknych występów uczniów Szkoły 
Podstawowej i przedszkolaków z Podłęża.
Pogoda dopisała, humory też. Wszyscy świetnie 
się bawili.
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Konsekracja kościoła
W niedzielę 29 czerwca został konsekrowany kościół parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej.

Konkurs fotograficzny

Wydarzenia

Chcesz wygrać sprzęt fotograficz-
ny o wartości 1000 euro i wyciecz-
kę do Brukseli dla dwóch osób? 
Weź udział tego lata w konkursie 
fotograficznym „Europa w moim 
regionie”!
Rozpoczęła się trzecia edycja co-
rocznego konkursu, którego celem 
jest promowanie projektów finan-
sowanych ze środków unijnych 
w ramach polityki regionalnej.
Aby wziąć udział, wystarczy zrobić 
zdjęcie inwestycji zawierające do-
wód finansowania z unijnych fun-
duszy regionalnych (np. billboard, 
znak, tablica, itp., z flagą UE oraz 
informacją o finansowaniu). 
Tak jak w poprzednich edycjach, 
rywalizacja odbywa się za pośred-
nictwem strony Komisji Europej-
skiej na Facebooku.
Konkurs rozpoczął się 12 czerw-
ca – zgłoszenia będą przyjmo-
wane do 25 sierpnia 2014 r. (do 
południa). 100 fotografii, które 
zyskały największą liczbę głosów, 

oraz 50 zdjęć wyróżnionych „dziką 
kartą” (niezakwalifikowanych do 
pierwszej setki) zostanie podda-
nych ocenie jury. Komisja złożona 
z trzech osób — profesjonalnych 
fotografów wyłoni troje zwycięz-
ców. Otrzymają oni atrakcyjne 
nagrody — wycieczkę do Brukseli 
oraz 1000 euro na zakup cyfro-
wego sprzętu fotograficznego — 
które wręczone zostaną podczas 
OPEN DAYS w październiku 2014.
Oficjalny hashtag konkursu po-
zwoli Ci zwiększyć widoczność 
i popularność Twoich postów na 
Facebooku i Twitterze: #EUmyRe-
gion.
Aplikacja na Facebooku dostępna 
jest wyłącznie w języku angiel-
skim.

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie. To także dobra okazja 
do zaprezentowania Gminy Niepo-
łomice, która świetnie wykorzystu-
je fundusze unijne.

Janusz Rojek

Konsekracja zalicza się do najważniejszych 
aktów liturgicznych i jest uroczystym poświę-
ceniem kościoła i ołtarza. W obrzędzie tym wy-
stępuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. 
Należą do nich: poświęcenie wodą, namaszcze-
nie oraz okadzenie ścian kościoła, ołtarza i wier-
nych, uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła 
w miejscach namaszczenia ścian oraz zapalenie 
wszystkich innych świec. 

W akcie konsekracji całkowicie oddaje się 
świątynię na własność Pana Boga. Staje się ona 
w pełni miejscem szczególnym, gdzie sam Bóg 
spotyka się z człowiekiem. 

Tego uroczystego aktu dokonał Jego Emi-
nencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Licznie 
zgromadzeni tego dnia w kościele parafianie 

mogli przeżyć obrzęd, na który czekano w pa-
rafii ponad 75 lat. Uroczystościom przewodził 
Ks. Kardynał wraz z Dziekanem Dekanatu Nie-
połomic ks. prałatem Stanisławem Miką oraz ks. 
proboszczem Wojciechem Guzikiem. 

Pośród wiernych i zaproszonych duchow-
nych nie zabrakło przedstawicieli władz lo-
kalnych w osobach Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice Romana Ptaka, Przewodniczącego 
Rady Marka Ciastonia i radnych gminy. Obecna 
była również Prezes Fundacji Zamek Królewski 
w Niepołomicach Barbara Ptak. 

Konsekracja to z pewnością  wydarzenie hi-
storyczne, jedyne ze względu na swój charakter 
i niepowtarzalność, to jednocześnie ogromne 
przeżycie duchowe. 29 czerwca A.D.2014 zo-
stała zamknięta długo oczekiwana przez wielu 
mieszkańców, zwłaszcza starszego pokolenia 

najważniejsza karta historii kościoła i parafii.
Pamiątką po tym wydarzeniu pozostaną 

tzw. „zacheuszki” umieszczone w czterech miej-
scach namaszczenia ścian kościoła, relikwiarz 
świętych męczenników Feliksa i Prospery wmu-
rowany pod mensę ołtarza, srebrny kielich, dar 
ołtarza od Jego Eminencji ks. Kardynała, a także 
ręcznie pisany dokument konsekracyjny.  

Każdy z uczestników niedzielnej ceremonii 
mógł zabrać ze sobą specjalnie przygotowaną 
na tę okoliczność pamiątkę konsekracji. To hi-
storyczne wydarzenie stało się również okazją 
do tego, aby zapoznać parafian bliżej z historią. 
Dlatego też powstała wystawa fotograficzna 
ilustrująca okres powstawania i późniejszego 
funkcjonowania parafii. Wystawę prezentowa-
ną w kościele można zobaczyć do 13 lipca po 
każdej mszy świętej. 
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Edukacja

Gimnazjum było całą radością życia
o wydarzeniach sprzed 69 lat opowiadają pierwsi uczniowie Zofia Chytroś z domu Maciejasz i Eugeniusz Bogucki

70-lecie niepołomickiego liceum

W lutym 2015 roku przypada 70. rocznica powstania w Niepo-
łomicach szkoły średniej, dzisiejszego liceum ogólnokształcącego. 
Zgodnie z obowiązującym po wojnie systemem kształcenia nauka, 
w sześcioklasowej szkole ogólnokształcącej podzielona, była na dwa 
etapy: czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Ukończenie gim-
nazjum dawało małą maturę, absolwenci liceum przystępowali do 
egzaminu dojrzałości zwanego dużą maturą.

15 lutego 1945 roku młodzież podjęła naukę. W jakich okolicz-
nościach dowiedzieliście się Państwo o otwarciu szkoły średniej 
w Niepołomicach?
Zofia Chytroś - Można powiedzieć, że działały tzw. telefony bez dru-
tu, rodzice o wszystkim wiedzieli. pierwszym dyrektorem został dr 
Jan Dörr z Warszawy, ale bardzo zaangażowany w powstanie szkoły 
był niepołomiczanin dr Jan Ziemba.
Eugeniusz Bogucki - Już w styczniu 1945 r. wiadomości na ten temat 
ogłaszał w kościele ksiądz, informacje miałem także od mamy i ko-
legi Aleksandra Tryjefaczki. Szkołę współtworzył Tadeusz Biernat. 
pamiętam też, że początkowo Gimnazjum było prywatne i mama 
płaciła za mnie czesne.

Nauczyciele zaczynali swoją pracę a uczniowie naukę w ciężkich, 
powojennych warunkach. Kto brał udział w przygotowaniach do 
rozpoczęcia zajęć?
Zofia Chytroś - Chodziliśmy wtedy wszyscy kandydaci do Gimna-
zjum pomagać w sprzątaniu Zamku Królewskiego w Niepołomicach, 
który był pierwszą siedzibą szkoły. Rodzice, nauczyciele, pracownicy 
urzędu dyktowali, co możemy zrobić. Dużo mebli ludzie znosili do 
szkoły i przekazywali jako darowiznę. 
Eugeniusz Bogucki - Sale lekcyjne usytuowano na pierwszym pię-
trze. Nie było tam nic, pustka i porozbijane szyby. Wycofujące się 
wojska niemieckie zniszczyły jeden z narożników zamku. początko-

wo, z powodu uszkodzenia ręki w wyniku wybuchu, niewiele mo-
głem pomóc. później, wspólnie z kolegą Aleksandrem Tryjefaczką, 
transportowałem do szkoły drewniane deski, pozostawione przez 
Niemców w sąsiedztwie dawnej stacji kolejowej. Zbijano z nich me-
ble. Niektórzy uczniowie przynosili ławki i krzesła z domu. W przy-
gotowaniach pomagała też parafia.

 
Dr Jan Ziemba, wspominając powstanie Gimnazjum w Niepoło-
micach, pisał: 
(…) prawie wszyscy nauczyciele mieli wyższe studia i pełne kwali-
fikacje. Było to raczej rzadkością w tych czasach, nawet w szkołach 
w dużych ośrodkach, gdyż kadry nauczycielskie były mocno prze-
rzedzone przez wojnę. Część z nauczycieli robiła później poważne 
kariery naukowe. Jak zapamiętaliście Państwo swoich profesorów 
i prowadzone przez nich lekcje?
Zofia Chytroś - Muszę się pochwalić, że mieliśmy tutaj sławnych 
profesorów, którzy nas traktowali bardzo życzliwie i bardzo przy-
chylnie: dr Jan Ziemba – matematyk, uczył niedługo, prowadził koło 
teatralne, prof. Alfred Zaręba i jego żona prof. Maria Zarębina – póź-
niej nauczyciele akademiccy, dyrektor Tadeusz Biernat - nauczyciel 
języka polskiego i historii, wsławił się swoim umiłowaniem sztuki, 
Zofia Biernat - nauczyciel zajęć praktycznych, K. Klima - uczył fi-
zyki, był bardzo spokojny i łagodny, Janina ptak – znakomity peda-
gog, zawdzięczam Jej bardzo dobrą znajomość języka francuskiego 
w mowie i piśmie, zresztą do niedawna prowadziłam po francusku 
korespondencję z krewnymi we Francji, Zofia Gądorowa – zawsze 
pogodna i opanowana, ksiądz Andrzej Fidelus – wspaniały czło-
wiek, uwielbialiśmy Go. pamiętam, jak przed lekcją religii kolega Jan 
Wcisło podpytywał księdza Fidelusa o różne rzeczy, ksiądz zawsze 
bardzo chętnie odpowiadał, a kiedy do nieprzygotowanego ucznia 
mówił: siadaj dwója, tak naprawdę nigdy jej nie wpisywał. Doktor 
Mieczysław Kossowski - był lekarzem, z zamiłowania przyrodni-

W szkolnych czapkach, pierwsi z lewej p. Aleksander Tryjefaczka i p. Eu-
geniusz Bogucki. Fotografię wykonano najprawdopodobniej w 1948 r. 
Fotografia pochodzi z archiwum p. Eugeniusza Boguckiego

Strona z zeszytu przedmiotowego p. Zofii Chytroś z domu Maciejasz, 
1947 r.
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kiem, czasami zapraszał nas do siebie i pokazywał zbiory naukowe, 
przekazał nam wiele praktycznych rad dotyczących zdrowia i higie-
ny. W szkole panowała rodzinna atmosfera, a w osobie profesora 
człowiek miał przyjaciela. 
Eugeniusz Bogucki - Wychowawcą mojej klasy była Janina ptak, 
ćwiczeń cielesnych uczył nas dr Józef Rerutkiewicz, dyrektor Tade-
usz Biernat był bardzo wymagającym nauczycielem. pamiętam, że 
w szkole siedziałem w pierwszej ławce, za najtrudniejszy przedmiot 
uważałem matematykę, za ulubiony – geografię, to chyba dlatego zo-
stałem później przewodnikiem tatrzańskim.  

Od samego początku szkoła prowadziła żywą działalność kultu-
ralno – oświatową. W 1945 r. powstał chór, zespół baletowy, ze-
spół teatralny, drużyna harcerska, zorganizowano bibliotekę i wy-
stawę książki polskiej z wieków XV – XIX. Czy byliście Państwo 
zaangażowani w te lub inne przedsięwzięcia?
Zofia Chytroś – Tak. Dawaliśmy piękne przedstawienia, zbiorowe 
deklamacje na które przychodziły tłumy, cieszyliśmy się niesamowi-
tym powodzeniem. pod opieką prof. Marii Zarębiny przygotowali-
śmy np. inscenizację ballady Lilije, zagrałam główną bohaterkę. Tekst 
pamiętam do tej pory. Byłam mile widziana do recytacji. 
W grudniu 1945 r. wspólnie z dr. Janem Ziembą i dyrektorem Tade-
uszem Biernatem wystawiliśmy w sali „Sokoła” przy ul. Kościuszki 
jasełka – Betlejem polskie Lucjana Rydla. Scenariusz uzupełniono 
o sceny nawiązujące do czasów okupacji. Do tego przedstawienia 
dyrektor użyczył swego głosu. Wystąpiłam w roli Matki Boskiej, mój 
kolega - Aleksander Tryjefaczka zagrał Twardowskiego. początkowo 
towarzyszyłam koleżankom podczas przesłuchań do przedstawie-
nia, ale ostatecznie to mnie dyrektor Biernat wybrał do roli Matki 
Boskiej. Z tymi jasełkami jeździliśmy później po okolicy, byliśmy 
w Grabiu i w Brzeziu. 
Eugeniusz Bogucki - W Betlejem polskim w sali „Sokoła” brałem 
udział dwa razy jako  Dziadek. Miałem brodę, torbę, kij, same występy 
były bardzo udane. W szkole urządzano też zawody sportowe, ja byłem 
biegaczem. W 1948 roku w Warszawie zdobyłem 1. miejsce w Ogólno-

polskich Zawodach Szkół Ogólnokształcących w Biegach na dystansie 
3000 m. z przeszkodami. Moją specjalnością był bieg na 1500 m., ćwi-
czyłem pod opieką dra Józefa Rerutkiewicza. Wygrywałem w Niepoło-
micach, Bochni, w Krakowie w słynnych biegach im. Janusza Kusociń-
skiego. po szkole, pomagałem mamie w gospodarstwie, pasłem krowę. 
Trenowałem wieczorem, biegałem pięć, dziesięć kilometrów dziennie, 
początkowo boso, później tata kupił mi trampki. Miałem bardzo dobrą 
kondycję, biegi mnie pochłaniały, a ja po prostu szalałem. Byłem także 
jednym z pierwszych zawodników Klubu Sportowego „puszcza”.

Jakie wydarzenia dotyczące szkolnej rzeczywistości najbardziej 
utkwiły Państwu w pamięci?
Zofia Chytroś - Wprowadzono obowiązkowe czapki dla chłopców 
i berety dla dziewcząt. Moja mamusia bardzo przestrzegała tego, że-
bym nosiła ten beret. pamiętam też, że podczas przerw biegaliśmy czę-
sto po strychu zamkowym. Nauczyciele byli wymagający, zwracali na 
przykład uwagę na naukę ortografii, dlatego na zadanie trzeba było, 
co tydzień oddać arkusz papieru kancelaryjnego, zawierający fragment 
tekstu przepisany z książki w celu utrwalenia się zasad pisowni.
Eugeniusz Bogucki - W nauce języków obcych: francuskiego i nie-
mieckiego pomagał mi kolega, zarazem sąsiad - Aleksander Tryje-
faczka. 
przerwy spędzaliśmy na dziedzińcu zamkowym, spacerowaliśmy 
też po parku. Obowiązkowe czapki dla chłopców nazywaliśmy stu-
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Uczennice przed budynkiem Zamku Królewskiego w Niepołomicach, od 
lewej: p. Aleksandra Burda z domu Hanusz, w szkolnym berecie p. Zofia 
Chytroś z domu Maciejasz, p. Jadwiga Wójtowicz z domu Kowalczyk, 
pierwsza z prawej p. Irena Derlęga. Fotografię wykonano najprawdo-
podobniej 22 kwietnia 1949 r. Fotografia pochodzi z archiwum p. Alicji 
Burdy.

Uczennice przed budynkiem Zamku Królewskiego w Niepołomicach, 
od lewej: p. Jadwiga Wójtowicz z domu Kowalczyk, p. Irena Derlęga, 
w środku w szkolnym berecie p. Zofia Chytroś z domu Maciejasz,  pierw-
sza z prawej p. Aleksandra Burda z domu Hanusz. Fotografię wykonano 
najprawdopodobniej 22 kwietnia 1949 r. Fotografia pochodzi z archi-
wum p. Alicji Burdy.

Zofia Chytroś 
z domu Maciejasz 15 lutego 1945 r. rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Koedu-
kacyjnym Spółdzielni Nauczycielsko - Oświatowej w Niepołomicach. Jesienią 1945 r.  
zaangażowała się w działalność szkolnego zespołu teatralnego. Wystąpiła m.in. w roli 
Pani w inscenizacji ballady Lilije Adama Mickiewicza oraz w roli Matki Boskiej w Be-
tlejem polskim Lucjana Rydla. Uważa, że powstanie szkoły średniej w Niepoło-
micach było dobrodziejstwem i szansą na edukację dla wielu młodych niepołomiczan, 
których w trudnej, powojennej rzeczywistości po prostu nie było stać na naukę poza 
miejscem zamieszkania.
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Eugeniusz Bogucki 
urodził się 13 lutego 1928 roku w Niepołomicach. Naukę w szkole średniej w Niepo-
łomicach łączył z rozwijaniem pasji sportowych. W 1948 roku w zdobył 1. miejsce 
w Ogólnopolskich Zawodach Szkół Ogólnokształcących w Biegach na dystansie 3000 
m. z przeszkodami. Był jednym z pierwszych zawodników Klubu Sportowego „Puszcza”.
Obecnie - zakopiańczyk z wyboru, artysta rzeźbiarz z przekonania. Swoją twórczość 
prezentuje w rodzinnej galerii, którą od lat prowadzi wspólnie z żoną Anną. W 2004 
roku został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta i Gminy Niepołomice. Jest laure-
atem stypendium twórczego Ministra Kultury.

denckimi. Dzięki nim czuliśmy, kim jesteśmy. Z domu do szkoły 
„leciałem” półtora kilometra boso, a buty wkładałem dopiero przed 
wejściem do klasy.

Co sądzą Państwo o powstaniu szkoły średniej w Niepołomicach? 
Zofia Chytroś - Gimnazjum było całą radością życia, a powstanie 
szkoły średniej dobrodziejstwem i szansą na edukację dla wielu mło-
dych niepołomiczan, których w trudnej, powojennej rzeczywistości 
po prostu nie było stać na naukę poza miejscem zamieszkania.
Eugeniusz Bogucki - Słusznie uznano, że Niepołomice powinny 
mieć taką szkołę ze względu na dużą ilość młodzieży. ponadto dzięki 
temu nie musieliśmy dojeżdżać do Krakowa czy np. Bochni. 

rozmawiała 
Lucyna Niedbała Pan Eugeniusz Bogucki w galerii autorskiej z rzeźbą biegacza
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Dzień Aktywnego Obywatela
W przedostatnim dniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach odbył się dzień aktywnego obywatela.

Teza debaty brzmiała: Ta izba twierdzi, że 
każda decyzja powinna być podejmowa-
na przez wszystkich obywateli. Broniła 

jej drużyna propozycji w składzie: Marek 
Biernat, Krzysztof Krok i paulina przewoź-
nik. W skład drużyny Opozycji, która starała 
się przekonać publiczność do braku zasad-
ności tezy wchodzili: Karol Bożek, Natalia 
Lasko oraz paweł Tomasik. podczas 30-mi-
nutowej wymiany argumentów obie druży-
ny starały się przeciągnąć publiczność na 
swoją stronę. 

Drużyna propozycji przygotowała w tym 
celu nawet prezentacje, która przedstawiała 
m.in. badania dotyczące pracy Sejmu oraz 
opinii polaków na temat złego reprezentowa-
nia naszego narodu przez europosłów i rząd. 
Ważnym argumentem po ich stronie był rów-
nież kosz utrzymania naszego parlamentu. 

Natomiast drużyna przeciwna próbu-
jąc obalić tezę odwoływała się do ogromnej 
liczby decyzji, jaką musieliby podejmować 
wszyscy obywatele oraz do uciążliwości 
i problemów związanych z tym procesem 
i następstwami tak podejmowanych decyzji. 

W debacie skromy udział wzięła również 
publiczność, a raczej jej przedstawiciel, bo-
wiem padły pytania sali. po udzieleniu na 
nie odpowiedzi Marszałek poprosił o pod-
sumowanie debaty przez obie strony. Tuż 
po tym nastąpiło głosowanie publiczności. 
po podliczeniu głosów nastąpiło ogłosze-
nie wyników. Stosunkiem głosów 41 do 24, 
przy 7 osobach nie mających zdania decyzją 
publiczność w debacie zwyciężyła drużyna 
propozycji. Oba zespoły otrzymały dyplomy 
za udział w debacie oraz nagrody książkowe.

Drugą część spotkania rozpoczęła się 
wystąpieniem Szymona Urbana z Urzędu 
Miasta i Gminy Niepołomice, który w bar-
dzo dynamiczny i żywiołowy sposób prze-
kazał uczniom kilka najważniejszych infor-

macji dotyczących partycypacji społecznej. 
Zachęcał również młodzież do aktywnego 
działania i angażowania się w różnego ro-
dzaju inicjatywy. 

Następnym punktem programu była 
prelekcja o partycypacji społecznej. prelek-
cję pt. Heroiczne życie wygłosił Mateusz 
Mrozowski. 

Na zakończenie drugiej części spotka-
nia uczniowie wzięli udział w quizie wie-
dzy Świadomy Obywatel. pytania dotyczyły 
praw i obowiązków obywateli oraz partycy-
pacji społecznej, a nagrodami za prawidło-
wo udzielone odpowiedzi były gadżety. po 
rozdaniu wszystkich nagród nastąpiło za-
kończenie tej części wydarzenia. 

Na ręce Dyrekcji oraz zaangażowanych 
w organizację Dnia Aktywnego Obywatela 
nauczycieli przekazane zostały podzięko-
wania. 

Ostatnią częścią dnia były targi organi-
zacji pozarządowych. Wzięły w nich udział 
następujące organizacje działające lokalnie:
- Niepołomickie Bractwo Rycerskie,
- Stowarzyszenie „Klub polskiego Trakera”,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Mło-
dzieżowych „Młodzi dla Niepołomic”
oraz Centrum Aktywnego Obywatela (dzia-
łające w ramach naszego projektu).

projekt partycypacja społeczna w prak-
tyce- wsparcie aktywności społecznej miesz-
kańców Małopolski współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy na stronę internetową pro-
jektu www.partycypacjaspoleczna.org oraz 
fanpage na facebook’u https://www.facebo-
ok.com/partycypacjaSpoleczna.

Katarzyna Maźnica
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektor Zespołu Szkół mi. Ojca Świętego Jana 

Pawła II mgr Barbary Wiśniowskiej za umożliwienie organizacji Dnia Aktywnego Obywatela. 

Ogromne podziękowania należą się Panu Wicedyrektorowi mgr Wacławowi Sternalowi oraz 

Pani mgr Izabeli Wojakowskiej za zaangażowanie, przygotowanie uczniów do debaty oraz 

organizację wydarzenia ze strony szkoły. Dziękujemy również Panu Szymonowi Urbanowi za 

uświetnienie wydarzenia swoją obecnością oraz spotkanie z młodzieżą. Oczywiście dziękuje-

my też wszystkim uczniom biorącym udział w tym wydarzeniu.
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Brygida Mazur
kl. 2E, Gimnazjum w Niepołomicach

Brzęczenie cykad, gaje oliwne, ku-
szący zapach pizzy unoszący się 
nad piecem, leniwe dni upływa-
jące na beztroskiej sielance. Tęsk-
nota do słonecznej Italii, sprawiła, 
że tegoroczny Dzień Europejski 
w Gimnazjum im. Króla Władysła-
wa Jagiełły w Niepołomicach prze-
biegł pod hasłem kultury włoskiej.
Impreza odbyła się 29. maja. Przy-
gotowaniem zajęli się uczniowie 
klasy 2E wraz z nauczycielami 
Anną Marzec i Elżbietą Sewiołło. 
Realizowali w ten sposób obowiąz-
kowy w gimnazjum projekt eduka-
cyjny. 
Obchody rozpoczęły się od przy-
pomnienia najważniejszych fak-
tów o Unii Europejskiej. Następnie 
młodzież niepołomickiego gimna-
zjum miała okazję wraz z Frankiem 
i Klarą – bohaterami spektaklu 
„To co nieznane wydaje się wspa-
niałe” – udać się na krótką podróż 
po zjawiskowej Italii. Aktorzy 
przedstawili widzom miejsca, któ-
re czynią Włochy celem wypraw 
miłośników historii oraz artystów, 
były to między innymi: Koloseum, 
Panteon, Dom Julii Capuletti w We-
ronie, opera La Scala czy też Kate-
dra Mediolańska umiejscowiona 

w historycznej stolicy mody. Pod-
czas „zwiedzania” Włoch, główni 
bohaterowie przemieszczali się 
kartonowymi środkami lokomo-
cji: gondolą i pociągiem, a także 
samolotem, po drodze natrafiając 
na ożywione posągi Marka Au-
reliusza i Julii Capuletti. Spektakl 
urozmaiciły piosenki włoskie oraz 
fotografie. Na koniec odbył się quiz 
z wiedzy o UE, a najlepsi uczniowie 
zostali nagrodzeni. 
Dzień Europejski okazał się dla 
wszystkich nietypową lekcją. De-
koracje, forma przedstawienia czy 
włoskie przeboje, sprawiły, że mło-
dzież lepiej poznała piękną Italię, 
jej historię, kulturę i język. Był to 
niezapomniany dzień pełen wra-
żeń, obfitujący w nowe doświad-
czenia i pogłębiający wiedzę o ko-
lejnym z krajów europejskich. 
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W Londynie i w Paryżu
Małgorzata Bednarczyk 
Uczennica kl. II B, Gimnazjum w Niepołomicach

17 maja uczniowie Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach wyruszyli 
na siedmiodniową wycieczkę do Londynu i Pary-
ża. Pierwszym londyńskim przystankiem był Plac 
Trafagalski, na którym mieści się Kolumna Nelso-
na. Następnie skierowaliśmy się pod budynki ad-
ministracyjne gwardii państwowej, a potem idąc 
„korytarzem władzy” mijaliśmy różne atrakcje, ta-
kie jak: żelazna brama, pomnik ku pamięci kobie-
tom z II wojny światowej czy pomnik Cenotaf. Na 
końcu „korytarza władzy” znajdował się Big Ben 
i pałac Westminsterski. Stamtąd  udaliśmy się 
na małą przerwę do Parku św. Jamesa. Taki od-
poczynek naprawdę nam się przydał, ponieważ 
nabraliśmy więcej energii na dalsze zwiedzanie, 
którego końca nie było widać. 

Następnym przystankiem był znany nam 
wszystkim Pałac Buckingham. Po „wizycie u kró-
lowej” udaliśmy się do katedry św. Paula. Urzekła 

nas swoim pięknem i monumentalnością. Potem 
piętrowym autobusem pojechaliśmy pod Tower 
Bridge – jednego z najpiękniejszych mostów.

Następny dzień to Greenwich – słynne ob-
serwatorium astronomiczne. Widok stamtąd był 
czarujący, prawie na cały Londyn, pogoda nam 
dopisała. Niesamowitą atrakcją okazał się rejs 
Tamizą dookoła miasta. Byliśmy też w Muzeum 
Historii Naturalnej - jego kolekcja liczy ponad 
70 mln eksponatów. Podziwialiśmy m.in. dział 
botaniki i mineralogii. Widzieliśmy piękne oka-
zy kamieni szlachetnych, zbiory minerałów i ko-
lekcje motyli. Po zastrzyku historii, przeszliśmy 
do Hyde Parku na przerwę, a po niej na Oxford 
Street, jak to mówią na „małe” zakupy. 

Ciekawym miejscem na ten dzień było miłe 
muzeum „Believe it or not”. Znajdowało się 
w nim dużo śmiesznych postaci oraz atrakcji. 
Najzabawniejszy dla wszystkich był labirynt lu-
ster, w którym straciliśmy orientację i co chwilę 
zderzaliśmy się sami z sobą. 

W ostatni dzień zwiedzania Londynu udali-

śmy się do muzeum figur woskowych. Spotka-
liśmy tam mnóstwo gwiazd i ważnych osobi-
stości. Po półtoragodzinnej zabawie poszliśmy 
na zakupy na Oxford Street, aby wydać ostatnie 
funty. Zadowoleni z zakupów rozpoczęliśmy 
podróż do Paryża. 

Tam najpierw weszliśmy na wieżę Eiffla, 
potem obejrzeliśmy wszystko, co było możliwe. 
Na koniec zostawiliśmy jednak najważniejsze 
- Luwr. Zobaczyliśmy najsłynniejszy obraz na 
świecie Mona Lisę Leonarda da Vinci. Kolejnym 
przystankiem był „Franch”, w którym zjedliśmy 
obiadokolację i udaliśmy się do hotelu, aby od-
począć i nabrać sił na Disneyland oraz drogę po-
wrotną do Polski. W Disneylandzie spędziliśmy 
cały następny dzień. Znaleźliśmy się w pięciu 
krainach bajkowych. Każdy mógł wybrać, jaką 
chciał, a wszystkie były zachwycające.

Serdecznie dziękujemy za tę wyprawę na-
uczycielom – organizatorom i opiekunom – 
Żanecie Biernat Takocz, Krystynie Michalskiej 
i Alinie Procyk.

W hołdzie powstańcom Szlakiem malowniczej 
kultury włoskiej Krzysztof Nowak

Andrzej Drabik
opiekunowie Klubu Podróżników 
im. Kazimierza Nowaka w Gimna-
zjum w Niepołomicach

1 sierpnia 1944 roku wybuchło 
Powstanie Warszawskie, które 
bez względu jak ocenimy decyzję 
o słuszności jego rozpoczęcia, było 
przykładem bohaterstwa miesz-
kańców stolicy.
Właśnie w hołdzie powstańcom 
członkowie Klubu Podróżników 
im. Kazimierza Nowaka przy Gim-
nazjum w Niepołomicach podjęli 
trud wyprawy rowerowej z Niepo-
łomic do Warszawy. Pierwszego 
dnia trasa przebiegała przez Ra-
cławice, Pińczów i Chęciny. Teren 
był piękny, ale wymagający. Drugi 
dzień okazał się najtrudniejszy ze 
względu na załamanie pogody. 
Przenikliwy chłód, ciągłe opady 
i wiatr mocno utrudniały podróż. 
Przemoczeni i zziębnięci dotarli-
śmy do Nowego Miasta nad Pilicą. 
W trzecim dniu pogoda zaczęła 
się poprawiać i w trakcie jazdy 
stopniowo zdejmowaliśmy pele-
ryny i polary, a wjazd do Warsza-
wy odbywał się w już słonecznej 
aurze. Czwartego dnia, rano 
z Agrykoli, gdzie nocowaliśmy, ru-
szyliśmy rowerami zwiedzać mia-
sto. Okazało się, że rower w sto-
licy to bardzo praktyczny środek 
transportu. Dzięki licznym trasom 

rowerowym sprawnie przejechali-
śmy pod Muzeum Powstania War-
szawskiego. Prawie dwugodzinny 
pobyt w tym miejscu przybliżył 
nam dramatyczne wydarzenia 
z przed 70 lat. Następnie przejazd 
przez Krakowskie Przedmieście 
pod Grób Nieznanego Żołnierza 
na Placu Defilad. Byliśmy też na 
Placu Zamkowym, gdzie przy 
kolumnie Króla Zygmunta zrobi-
liśmy pamiątkowe zdjęcie. Przed 
powrotem na dworzec kolejowy 
postanowiliśmy zobaczyć jeszcze 
Stadion Narodowy, gdzie wła-
śnie odbywał się Piknik Naukowy 
i wstęp był wolny. 
W wyprawie wzięło udział 12 
uczestników, w tym uczniowie, ab-
solwenci i nauczyciele Gimnazjum 
w Niepołomicach oraz dwóch ro-
dziców. Zarówno uczestnicy jak 
i rowery bardzo dobrze zniosły tru-
dy podróży, co świadczy o dobrej 
kondycji i przygotowaniu. Gratu-
lujemy!

Rozwiązanie zadania 
z III okładki
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Muzycznie i po niemiecku

Klasa z kulturą

Laury na festiwalu językowym

Natalia Brzezina
kl. III F, Gimnazjum w Niepołomicach

W maju gimnazjum w Niepoło-
micach (jako jedno z 5 w Polsce) 
odwiedził Carsten Galle - artysta 
z Niemiec. Jego wizyta związana 
była z projektem Instytutu Go-
ethego w Krakowie oraz Instytutu 
F.A.T.I.M.A. w Barcelonie (Instytut 
Zaawansowanych Technologii w Mu- 
zyce i Sztuce). 
Był to warsztat dla uczących się 
niemieckiego zatytułowany „Za-
awansowane technologie w muzy-
ce i ruchomej interakcji’’. Głównym 
jego celem było doskonalenie 
umiejętności językowych przy jed-
noczesnym wykorzystaniu ulubio-
nych „zabawek” młodzieży takich 
jak komórka czy tablet oraz bawie-
niu się muzyką i niemieckim. 
Byliśmy bardzo zaskoczeni, że zwy-
kły telefon daje takie możliwości 
tworzenia muzyki. Carsten Galle 
pokazał nam mnóstwo aplikacji 
i zupełnie nowe oblicze znanych już 
urządzeń. Wszyscy się zdziwili, kie-
dy wyciągnął czarno-białą tekturkę 
i powiedział, że to jest pianino. Sta-
nąwszy przed kamerką w laptopie, 
nagle rozbrzmiał dźwięk pianina. 
Można było wcielić się w rolę dyry-
genta lub samemu „zagrać” na wy-

branym instrumencie. Następnie 
czytaliśmy w parach krótkie teksty, 
a nasz partner, za pomocą Wii re-
mote’a - kontrolera do konsoli Wii 
zmieniał nam głos i mogliśmy mó-
wić wysoko lub nisko, a nawet do-
dać echo. Kolejnym sposobem, na 
tworzenie muzyki, było zagranie… 
samym sobą poprzez sensor Kinect 
do konsoli xbox 360. Tutaj nie ma 
kontrolerów – bo to uczniowie nimi 
są. W kamerze laptopa znajdował 
się interaktywny program, dzięki 
któremu poprzez gesty rąk można 
było wcielić się w prawdziwego 
DJ’a. Nikt nie spodziewał się, że za 
pomocą iPhone’a lub iPad’a można 
zagrać jak na prawdziwej gitarze, 
perkusji lub dowolnym instrumen-
cie. Każdemu sprawiło to wiele ra-
dości, bo czuł się przez chwilę jak 
gwiazda.
Na zakończenie spotkania zostali-
śmy poproszeni o napisanie kilku 
chwytliwych zdań w języku nie-
mieckim i wspólnie z panem Car-
stenem nagraliśmy własny utwór 
za pomocą iPad’a. 
Był to niezwykły dzień pełen wra-
żeń i nowych doświadczeń. Mo-
gliśmy przez cały dzień szlifować 
nasz niemiecki i dowiedzieć się jak 
fascynujące i zabawne jest tworze-
nie muzyki.

Anna Marzec
Nauczyciel j. niemieckiego
Gimnazjum w Niepołomicach 

Na Festiwalu Językowym w Niego-
wici uczniowie mieli okazję spraw-
dzić w praktyce swoje umiejętno-
ści z zakresu komunikowania się 
w języku angielskim oraz wiedzę 
dotyczącą Niemiec oraz krajów 
niemieckojęzycznych. Ponadto wy- 
kazali się zdolnościami plastyczny-
mi oraz wokalnymi. Zostali doce-
nieni przez jury w następujących 
kategoriach:

Konkurs piosenki obcojęzycznej: 
I miejsce Aleksandra Czapka, kl. 2A 
I miejsce Michał Dziedowicz, kl. 2E

Konkurs plastyczny (flaga krajów 
anglo- lub niemieckojęzycznych):
I miejsce Sylwia Siwek, kl. I E

Cztery uczennice klas I zakwalifiko-
wały się do finału Południowopol-
skiego Konkursu Gier, organizo-
wanego przez Instytut Goethego 
w Krakowie. P. Haberman, J. Ko-
chańska, G. Święch, G. Waś i G. 
Korgol zaprezentowały swoje pra-
ce – własne gry, które mają poma-
gać w nauce języka niemieckiego 
i zachęcać do nauki języka Goethe-
go. Wykonały grę planszową „Po-
wrót do krainy braci Grimm” oraz 
grę miejską  „Ile niemieckiego jest 
w Niepołomicach?”, za którą zosta-
ły wyróżnione. Doskonaliły swoje 
umiejętności językowe, poszerzyły 
wiedzę nt. niemieckiej literatury 
oraz wykazały się niezwykłą zdol-
nością pracy w zespole. Warto tak-
że podkreślić kreatywność i przed-
siębiorczość uczestniczek. 

Gratulujemy !!!

Renata Palińska
nauczyciel matematyki, Gimnazjum 
im. Króla Władysława Jagiełły

Zasady dobrego wychowania, in-
tegracja klas oraz dobra zabawa 
były najważniejsze w konkursie 
Klasa z kulturą, którego finał odbył 
się 26 czerwca w niepołomickim 
gimnazjum.
Półfinał konkursu polegał na roz-
wiązaniu Testu Kulturalnego Gim-
nazjalisty, do finału zakwalifikowało 
się 7 klas, które były reprezentowa-
ne przez trzyosobowe zespoły. Re-
prezentanci musieli wykazać się nie 
tylko wiedzą teoretyczną z zakresu 
zasad savoir-vivre, ale także umie-
jętnościami praktycznymi, kreatyw-
nością, poczuciem humoru i dużą 
wyobraźnią. Zespoły klasowe mu-
siały zmierzyć się z następującymi 
konkurencjami: przedstawić zasa-
dy dobrego wychowania w formie 
scenki i piosenki; złożyć męską ko-
szulę; zawiązać krawat; rozpoznać 
kroki tańca towarzyskiego oraz 
wykazać się znajomością kuchni 
europejskiej. Uczniowie wykazali 
się niezwykłą pomysłowością, inte-

ligencją i poczuciem humoru.
Podczas przygotowywania zadań 
przez zespoły wystąpiła Ola Czap-
ka – solistka, która zbiera laury 
podczas wszystkich konkursów 
muzycznych organizowanych na 
terenie powiatu wielickiego.
W jury zasiadły: wicedyrektor Ewa 
Bochenek jako przewodnicząca, 
Beata Kukiełka – nauczyciel języka 
polskiego, Ada Wantuch – nauczy-
ciel tańca, Wioletta Zając-Wstawska 
– reprezentant rodziców, uczniów 
reprezentowała Natalia Siwek z sa-
morządu uczniowskiego.
Zwycięską klasą okazała się klasa 
IB. Nagrodą główną był puchar 
przechodni Kulturalnego Ucznia 
oraz pióra Parkera i słodycze.
Organizatorami konkursu były Re-
nata Palińska oraz Anna Kokosz-
ka. Organizacja konkursu wynika 
z Programu Wychowawczego Gim-
nazjum. Konkurs jest poprzedzony 
lekcjami wychowawczymi realizo-
wanymi według programu „Szkol-
ny savoir-vivre” autorstwa Barbary 
Post i Tomasza Palińskiego. Patro-
natem to wydarzenie objął bur-
mistrz Niepołomic Roman Ptak.
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Grand Prix dla EX-Tremy

Polskie wybrzeże w maju

Grand Prix VI Młodzieżowych Spotkań Teatralnych RAMPA 2014 zdobyła grupa EX-Trema z Gimnazjum  
Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim. 

Od 9 do 14 maja klasy I i II z Gimnazjum Niepublicznego im. Św. Brata Alberta w Podłężu  
wyjechały nad Morze Bałtyckie.

Edukacja

Kinga Hojka
Nauczycielka języka polskiego, Gimnazjum Nie-
publicznym im. ks. Jana Twardowskiego w Zabie-
rzowie Bocheńskim, opiekunka grupy EX-Trema

Autorski spektakl pt. „Odcienie samotności” 
ukazywał trzy typy bohaterów:
- egocentryka, który tworzy wokół siebie coraz 
większą pustynię, gdyż idzie przez życie, nie 
zwracając uwagi na innych ludzi; 
- nieśmiałą dziewczynę, która chce przestać być 
samotną wyspą, ale boi się, że utonie w oceanie 
swoich lęków i obaw; 
- wspinacza, który samotnie zdobywa szczyty, 
gdyż poszukuje siebie.

Jury podkreśliło, że teatr to miejsce, w któ-
rym maski są zdejmowane, a nie zakładane. Dla-
tego prawdziwą wartość mają przedstawienia 
od początku do końca tworzone przez młodych 
artystów. Zabierzowską grupę EX-Trema doce-
niono jednak nie tylko za własny scenariusz, ale 
również za odwagę sceniczną, twórcze wykorzy-
stanie prostych rekwizytów, ograniczenie słowa 
mówionego na rzecz ekspresji ciała, dbałość o de- 
tale, pracę na metaforach i poczucie humoru.

Po raz kolejny młodzież miała okazję prze-
konać się, że droga do sukcesu zawsze wiedzie 
poprzez ciężką pracę, a trudności napotykane 
w kolejnych etapach budowania spektaklu po-

winny motywować do zwiększonej aktywno-
ści. Choć piątka aktorów należących do grupy 
EX-Trema pracowała nad przedstawieniem od 
stycznia, w ostatnim miesiącu przygotowań 
poświęciła około 100 godzin, aby dopracować 
całość w najdrobniejszych szczegółach. Młodzi 
wykonawcy nie bali się codziennych wielogo-
dzinnych prób i nocnego maratonu teatralne-
go, a kolejne sceny rodzącego się spektaklu 
powstawały zarówno podczas dyskusji przy in-
spirującej muzyce, jak i spontanicznych impro-
wizacji oraz twórczych zabaw. Wielką mądrość 
kryją słowa dyrygenta Kazimierza Korda: „Dobry 

teatr to nie tylko kwestia środków, ale przede 
wszystkim zapału twórców.”

Młodzieżowe Spotkania Teatralne RAMPA 
organizowane już po raz szósty przez Centrum 
Kultury w Gdowie to nie tyko doskonała oka-
zja, aby zaprezentować szerszej publiczności 
własną twórczość. To wspaniała możliwość 
spędzenia czasu z ludźmi, którym magia teatru 
nie jest obca. Niezwykle ujmująca jest przy tym 
gościnność organizatorów oraz zaangażowanie 
jurorów, którzy chętnie dzielą się cennymi uwa-
gami, poświęcając na rozmowę z każdą grupą 
kilkadziesiąt minut.

Małgorzata Hytroś
Agnieszka Krupińska
Anna Malaca
Klasa II Gimnazjum Niepublicznego w Podłężu

Plan wycieczki była bardzo napięty i te kilka 
intensywnych dni umożliwiło nam poznanie, 
zobaczenie wielu ciekawych miejsc. Zatrzy-
maliśmy się w Ośrodku Wypoczynkowy Sawa 
w małej miejscowości o nazwie Junoszyno nie-
opodal Trójmiasta. Miejscowość ta okazała się 
być świetną bazą wypadową. Odwiedziliśmy 
Gdańsk, a tam starówkę, Bazylikę Mariacką i ma-
nufakturę słodyczy. 

Kolejnym punktem programu w tym nie-
zwykle pięknym mieście było Westerplatte, 
miejsce, które zasłynęło z męstwa polskich żoł-
nierzy we wrześniu 1939 roku. Następnego dnia 
udaliśmy się na sopocki deptak i znane molo. 
Choć pogoda była typowo majowa udało się 
zrobić parę słonecznych zdjęć, a bardziej od-

ważni uczniowie zamoczyli stopy w morzu.
Zwiedziliśmy również jeden z najbardziej 

znanych w Polsce zamków, dawną siedzibę 
Zakonu Krzyżackiego - Zamek w Malborku. 
Budowla ta, to jeden z najznakomitszych przy-
kładów średniowiecznej architektury obronno-
-rezydencyjnej. 

Byliśmy również w Muzeum w Sztutowie, 
które zostało utworzone staraniem byłych 
więźniów przetrzymywanych w okresie II woj-
ny światowej w obozie. Odwiedziliśmy część 
SS-mańską obozu wraz z kantyną i bunkra-
mi, Bramę Śmierci, blok kwarantanny i baraki 
mieszkalne. 

W czasie spacerów plażą zbieraliśmy bursz-
tyny, niektóre okazy mogą stać się częścią bi-
żuterii. Ci, którym nie powiodło się szukanie 
na plaży mogli kupić pamiątkę w sklepiku lub 
zadowolić się podziwianiem wspaniałej wy-
stawy bursztynów przedstawionej w Muzeum 
Bursztynu. 

Gościliśmy również w Żuławskim Parku Hi-
storycznym, gdzie usłyszeliśmy wiele ciekawych 
informacji o regionie. Odbyliśmy rejs statkiem 
do Fromborka, miejsca znanego z czasów kiedy 
przebywał tam najbardziej znany, polski astro-
nom Mikołaj Kopernik. Byliśmy w Muzeum im. 
Mikołaja Kopernika i w Planetarium, gdzie obej-
rzeliśmy pokaz nieba. 

Oprócz ciekawych wycieczek, mieliśmy 
okazje wziąć udział w igrzyskach sportowych 
oraz w paru ciekawych konkursach. Ponad-
to odbywaliśmy piesze wycieczki po okolicy. 
Wieczorami uczestniczyliśmy we wspólnym 
ognisku oraz dyskotekach. Wszyscy świetnie się 
bawili i wrócili do domów zmęczeni , ale cali, 
zdrowi i zadowoleni. 

Wyjazd został zorganizowany z dużym 
udziałem biura podróży „Bison Tours”, którego 
przedstawicielem był towarzyszący nam, nie-
zwykle sympatyczny Pan Maciej Inglot, pełniący 
rolę przewodnika i animatora.
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Klub Przyjaciół „Zielonej Gęsi”

1300 km i 100 mil morskich

Ilona Damian 
Nauczyciel j. polskiego, Niepublicz-
ne Gimnazjum w Staniątkach

W Niepublicznym Gimnazjum im. 
Świętego Wojciecha w Staniątkach 
od marca do maja 2014 roku trwa-
ły twórcze zmagania z tekstami 
K.I.Gałczyńskiego. W te działania 
zaangażowane były wszystkie kla-
sy. Poloniści wyznaczyli uczniom 
następujące zadania: przygotowa-
nie ściennej gazetki, quiz wiedzy 
na temat życia i twórczości poety 
oraz zainscenizowanie wyznaczo-
nego tekstu dramatycznego.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce – klasa I B
II miejsce – klasa III B
III miejsce – klasa I A
IV miejsce – klasa III A i II A
V miejsce – klasa II B

Uczniowie otrzymali punkty do-
datnie wliczane do oceny z za-
chowania i całą garść pochwał od 

swoich polonistów, wychowaw-
ców. Cieszy bardzo, że nasi ucznio-
wie po raz kolejny udowodnili, iż 
mają świadomość znaczenia słów: 
kreatywność, zaangażowanie, ko-
mizm, dystans do siebie samego.
Podsumowaniem akcji był po-
chód spod budynku naszego 
Gimnazjum na boisko sportowe 
w Staniątkach. Uczestnikami tego 
wesołego korowodu były wszyst-
kie klasy, które przygotowały po-
mysłowe transparenty. Naszym 
kolorem rozpoznawczym był kolor 
zielony! Po dotarciu na miejsce 
przewodniczący klas odebrali pa-
miątkowe dyplomy. 
Dziękując wszystkim uczniom za 
współpracę i aktywną postawę, 
zapraszamy w przyszłym roku 
szkolnym do realizacji naszych ko-
lejnych pomysłów. 
Podpowiadamy – będzie mroczno 
i powieje grozą… Zachęcamy, aby 
przez wakacje sięgnąć po klasykę 
kryminału.

Tomasz Donatowicz
Dyrektor Gimnazjum w Woli Batorskiej

Tak prezentuje się pokonany dy-
stans tegorocznego rejsu Mazury 
2014 zorganizowanego przez NSSA 
(Niepołomickie Stowarzyszenie 
Sport-Art). Przez dziesięć dni trwa-
nia rejsu 21 osób na trzech jachtach 
pod okiem swoich instruktorów od-
bierało szlify żeglarskie. 
Wyprawa ruszyła 15 czerwca z par-
kingu Gimnazjum Społecznego im. 
Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej. 
Po dotarciu do miejscowości Wil-
kasy, gdzie czekały jachty, młodzi 
żeglarze wyruszyli na południe za-
wijając do portów w Mikołajkach, 
Ruciane-Nida po drodze pokonu-
jąc kanały, oraz Śluzę Guziankę. 
Stamtąd korzystając z pomyślnych 
wiatrów rejs obrał kurs na północ. 
Płynąc przez jeziora Bełdany, Mi-
kołajskie, Tałty, Jagodne, Niego-
cin, Kisajno, Dargin by dotrzeć na 
Mamry. „Po drodze” był czas aby 
oprócz żeglowania poznać trosz-

kę historię II Wojny Światowej od-
wiedzając Wilczy Szaniec w miej-
scowości Gierłoż skąd Adolf Hitler 
przez ponad osiemset dni w latach 
1941-1944 dowodził wojskami. 
Młodzi żeglarze zwiedzili rów-
nież Mamerki gdzie znajduje się 
jeden z najlepiej zachowanych 
kompleksów bunkrów niemiec-
kich z czasów II Wojny Światowej, 
Kwatera Główna Wojsk Lądowych 
(OKH). W latach 1940-1944 było 
to miejsce, z którego najwyższych 
40 generałów i feldmarszałków 
wraz z blisko 1500 oficerami i żoł-
nierzami Wehrmachtu prowadzi-
ło działania wojenne. Ten aspekt 
historyczny znacznie wzbogacił 
wiedzę młodzieży oraz wartość 
wyprawy. Pełni wrażeń, zmęcze-
ni żeglarze 24 czerwca wrócili do 
domów. Bogatsi o nowe doświad-
czenia i umiejętności czekamy na 
kolejny rejs. 
Wyprawa została dofinansowana 
ze środków Starostwa Powiatu 
Wielickiego.

Zbiórka ubrań
Sylwia Międzybrodzka 
Nauczyciel j. polskiego 
Gimnazjum w Woli Batorskiej

Klub Wolontariusza Dobra Wola 
działający w Gimnazjum Społecz-
nym im. Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej w maju i czerwcu zorga-
nizował kolejną akcję. Tym razem 
nasza była uczennica – Ania Wią-
zek, która sama należała do Klu-
bu Wolontariusza - poprosiła nas 
o włączenie się do zbiórki ubrań. 
Miały być one przeznaczone dla 
podopiecznych Centrum Placówek  
Opiekuńczo - Wychowawczych Dzie-
ło Pomocy Dzieciom w Krakowie. 

Każdy znajdzie w swojej szafie ubra-
nia, z których wyrósł lub od dawna 
ich nie nosi. Tym razem wystarczyło 
je przynieść do szkoły, przekazać  
gimnazjalnym wolontariuszom i spra- 
wić radość innemu dziecku. Zgod-
nie z przewidywaniami nasi ucznio-
wie nie zawiedli. Co więcej, do akcji 
włączyli się także nauczyciele. W su-
mie udało się zebrać 27 kilogramów 
odzieży, która została już przekaza-
na do wspomnianej placówki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które włączyły się do 
akcji. Wierzymy, że podczas kolej-
nych tego typu zbiórek również 
nie zawiodą. 
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Artystyczny plener  
w Lanckoronie

Edukacyjne wyprawy w Gorce

Noc w gimnazjum

Redaktorzy Kleksa z wizytą 
w Gazecie Krakowskiej

Edukacja

Sylwia Międzybrodzka 
Nauczyciel j. polskiego,
Gimnazjum w Woli Batorskiej

Między 26 a 29 maja uczniowie 
Gimnazjum w Woli Batorskiej wy-
brali się na plener malarski do 
Lanckorony. 
Uczestniczki pleneru – uczennice 
klas trzecich – mieszkały w zabytko-
wej willi „Tadeusz”, skąd codziennie 
wyruszały na wielogodzinne sesje. 
W czasie tych wyjść dziewczęta pod 
czujnym okiem pani Iwony malo-
wały okolicę. Popołudniami z kolei 
młode artystki poświęcały się malo-
waniu witraży na szkle, ozdabianiu 
butelek oraz doskonaleniu umie-
jętności rysunku ołówkiem, białą 
kredką, węglem czy tuszem. 
Wieczory również należały do 
pracowitych. Do późnych go-
dzin trwały korekty oraz dyskusje 
o sztuce. Znalazło się jednak nieco 
czasu na turystyczne spacery po 

okolicy. Grupa odwiedziła zabyt-
kowy rynek w Lanckoronie, mu-
zeum regionalne oraz ruiny zamku. 
Wszyscy wrócili bardzo zadowole-
ni i pełni nowych projektów. 
Pani Iwona Kuś Donatowicz – or-
ganizator pleneru i opiekun koła 
plastycznego - już przygotowuje 
się do kolejnych wyjazdów, zapew-
niając, że ich uczestnicy przywiozą 
nowe wspaniałe prace. 

Anna Dragan
Inicjatorka Nocy Sztuki
Nauczyciel język polskiego

W nocy z 6 na 7 czerwca odbyła się 
po raz pierwszy w Gimnazjum im. 
Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej 
Noc Sztuki. 
Spotkanie rozpoczęło się od za-
jęć związanych z charakteryza-
cją i doborem kostiumów. Wielu 
z uczniów chętnie na tę jedną noc 
przemieniło się w kogoś zupełnie 
innego – tancerkę, czarownicę, pi-
rata, kota, magika. Około godziny 
21.00 zaczęliśmy projekcję spekta-
klu „Igraszki z diabłem”. 
Przed projekcją i po odbywały się 
zajęcia i prelekcja z gościem, który 
zaczął spotkanie od przepięknej 
piosenki o drzemiącej w każdym 
z nas potrzebie szczęścia. Okazało 
się, że zaproszony gość to aktor Te-
atru Ludowego w Krakowie –Piotr 
Piecha. Dzięki rozmowie z nim 
uczniowie mogli przekonać się, jak 
wiele znaczą w kreacji postaci na 

scenie strój, gest czy  dobór odpo-
wiedniego tonu głosu. Najbardziej 
rozśmieszyła wszystkich sytu-
acja, w której aktor udawał różne 
zwierzęta. Nasz gość pożegnał się 
z nami godzinę przed północą. 
Później zaczęły się zajęcia muzyczne 
i plastyczne. Uczniowie mogli wy-
konywać maski weneckie, malować 
i ozdabiać gipsowe odlewy oraz ry-
walizować ze sobą w karaoke. Nie- 
zaprzeczalnie, serca wszystkich pod-
bił tercet: K. Bajak, K. Lekki i K. Kalisz 
i ich wykonanie piosenki „Hello”. 
Następnie odbywały się zajęcia 
w salach z opiekunami. Już w so-
botę (bo od 2 nad ranem) mieliśmy 
okazję obejrzeć wzruszający film 
„Złodziejka książek”, a odważna 
część uczniów oglądała horrory. 
Ci wytrwali, którzy nie zasnęli, do 
białego rana grali w gry planszowe 
i strategiczne.
Ze swojej strony dziękuję za udział, 
dobrą zabawę, pyszne ciasta (tu 
ukłony w stronę rodziców) i Waszą 
postawę.

Paweł Góralczyk
Sylwia Międzybrodzka 

Od niemal samego początku ist-
nienia Gimnazjum Społecznego 
im. Lady Sue Ryder w Woli Ba-
torskiej istnieje Klub Podróżnika 
TURBACZ. Jego opiekun – Paweł 
Góralczyk – od trzech lat organizu-
je lekcje na terenie Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Zajęcia te re-
alizowane są w ramach współpra-
cy szkoły z GPN.
Miejscem docelowym jest ścieżka 
edukacyjna GPN „Z Łopusznej na 
Jankówki” o niezwykłych walorach 
przyrodniczych i historycznych. 
Podczas wyprawy uczniowie mo-
gli zdobyć podstawową wiedzę na 
temat pasma górskiego Gorców,  
zasad ochrony Gorczańskiego Par-
ku Narodowego oraz  zapoznać się 
z przyrodą tego miejsca – roślinami, 
zwierzętami, budową geologiczną. 
Ścieżka edukacyjna „Z Łopusz-
nej na Jankówki” pozwoliła też 
młodym turystom zaznajomić się 
z niektórymi faktami historyczny-
mi – uczestnicy odwiedzili miejsca 
znane z twórczości Seweryna Gosz-
czyńskiego, Wisławy Szymborskiej, 
Leopolda Staffa czy księdza Józefa 
Tischnera. Podczas wyjazdu można 
było również zobaczyć szlachecki 

dworek Tetmajerów, kościół w Ło-
pusznej, który jest zabytkiem gó-
ralskim z XV wieku oraz zapoznać 
się z tradycjami szałaśnictwa góral-
skiego.
Wyprawy te jednak nie polega-
ją wyłącznie na marszu szlakami. 
Część zajęć na ścieżce edukacyjnej 
odbywała się w formie prac badaw-
czych, a uczniowie mieli za zadanie 
zgromadzić jak najwięcej informa-
cji na temat przyrody na specjalnie 
przygotowanych kartach pracy. 
Podczas tych prac  posługiwali się 
specjalnymi przewodnikami (do-
starczonymi przez GPN), pomocni-
czymi materiałami szkoleniowymi 
oraz sprzętem do dokonywania 
pomiarów lub badań. Dzięki temu 
zdobywali cenną wiedzę w sposób 
praktyczny i ciekawy. Zaś piękne wi-
doki, jakie można podziwiać w Gor-
cach, sprawiły, że wielu uczniów 
pragnie tam ponownie pojechać. 
Pan Paweł obiecał, iż będą mieli 
taką możliwość już niebawem. 

Marzena Święch
Nauczyciel j. polskiego, Szkoła Pod-
stawowa w Niepołomicach

Po rocznej pracy redaktorzy Gazet-
ki Kleks ze Szkoły Podstawowej im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Nie-
połomicach wraz z opiekunem, Ma-
rzeną Święch, wybrali się z wizytą 
do redakcji Gazety Krakowskiej.
Po redakcji grupę oprowadzał Ma-
rian Satała. Najpierw zwiedzający 
poznali historię wydawania Gazety 
Krakowskiej, później mieli okazję 
obserwować pracę dziennikarzy 
„od kuchni”. Obserwowali zasady 
działania redakcji, dzięki temu mo-
gli zapoznać się z mechanizmem 
tworzenia gazety codziennej. 
Z pewnością młodzi dziennikarze 
wykorzystają zdobyte doświad-

czenia w dalszej pracy redakcyjnej. 
Po wizycie w Gazecie Krakowskiej 
grupa udała się do Muzeum Inży-
nierii Miejskiej w Krakowie, gdzie 
obejrzała wystawę „Krakowskie dru- 
karstwo XV – XX wiek”. Uczniowie 
mogli zobaczyć, jak zmieniały się 
techniki stosowane przez drukarzy 
na przestrzeni dziejów. Na zakoń-
czenie redaktorzy Kleksa odwiedzili 
wystawę interaktywną pt. Więcej 
światła, na której można było do-
wiedzieć się interesujących szcze-
gółów dotyczących natury światła 
oraz sposobów jego wytwarzania. 
Na 20 stanowiskach interaktyw-
nych uczniowie mogli porównać 
wady i zalety lamp, sprawdzić ich 
wydajność świetlną i zużycie ener-
gii elektrycznej. 
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Przyjaźń na odległość
Szkoła Podstawowa w Podłężu im. św. Jadwigi Królowej Polski nawiązała współpracę korespondencyjną z polską 
szkołą w USA mającą tę samą patronkę.

Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny za nami

Edukacja

Anna Gąsłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli 
Batorskiej

24 czerwca w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach odbył się finał IX 
Gminnego Multimedialnego Kon-
kursu Profilaktycznego. Tegorocz-
na edycja konkursu przebiegała 
pod hasłem: „No promil – no pro-
blem, 1 promil = 100 problemów” 
w odniesieniu do bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 
Celem tegorocznego konkur-
su było nie tylko doskonalenie 
przez uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów umiejętności 
wykorzystania komputera i Inter-
netu, posługiwania się edytora-
mi tekstu, grafiki, multimediów, 
ale przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na zagrożenia czyhające 
w otaczającym świecie. Dokład-
niej mówiąc problemów w ruchu 
drogowym, które wynikają z uży-
wania alkoholu i środków psycho-
aktywnych. 
Do gminnego etapu konkursu 
zakwalifikowano 50 prac wykona-

nych przez uczniów 7 szkół pod-
stawowych i 3 gimnazjów z terenu 
naszej gminy. Komisja konkursowa 
w skład której weszli przedstawi-
ciele Urzędu MiG Niepołomice, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Szkoły Podstawowej w Woli Bator-
skiej była mile zaskoczona wyso-
kim poziomem nadesłanych prac. 
Finaliści konkursu wykazali się nie 
tylko umiejętnościami informa-
tycznymi, ale również pomysło-
wością w wyborze form przekazu 
obserwowanych zagrożeń. Uczest-
nikom finału nagrody wręczyła 
Danuta Wieczorek. Potem były 
gratulacje dla laureatów nie tylko 
za wysoki poziom umiejętności 
informatycznych, ale również za 
wnikliwość w dostrzeganiu i anali-
zie zagrożeń na drodze. 

Organizatorzy konkursu mają na-
dzieję, że podobny zapał i chęć 
naprawy świata wykażą młodzi 
ludzie również za rok, w kolejnej 
edycji konkursu.

Wyniki IX-tej edycji Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego
Kategoria wiekowa: klasy IV – VI Szkoła Podstawowa 

kategoria: Prezentacja multimedialna 
Miejsce: Laureaci: Szkoła: Opiekun: 
I miejsce 
 (ex aequo) 

Julia Wałach 
Amelia Jastrzębska 

SP w Staniątkach mgr Anna Ślęzak 

II miejsce Zuzanna Marzec SP Wola Batorska mgr Andrzej Gasłowski 
III miejsce 
(ex aequo) 

Paweł Piotrowski 
Julia Kołodziej 

SP w Zagórzu 
SP w Niepołomicach 

mgr Joanna Hytroś 
mgr Anna Buczek 

kategoria: Film 

I miejsce 

Karolina Piotrowska, Natalia Gajo, 
Izabela Bryńska, Gabriela Banaś, 
Tomasz Babka, Grzegorz Czaplak, 
Patrycja Mydłowiecka 

SP w Zagórzu mgr Joanna Hytroś 

II miejsce Kamila Mirek, Alicja Warecka SP w Woli Batorskiej mgr Andrzej Gasłowski 
III miejsce Zuzanna Wilk, Macelina Żuchowicz SP w Woli Batorskiej mgr Andrzej Gasłowski 
kategoria: Ulotka 

I miejsce 
Amelia Wójtowicz 
Joanna Kielar-Ostrowska 

SP w Zagórzu mgr Joanna Hytroś 

II miejsce Aleksandra Piotrowska SP w Podłężu mgr Lucyna Knap 
III miejsce Julia Buczek SP w Niepołomicach mgr Anna Buczek 
kategoria: Komiks 

wyróżnienie Jakub Kozdrój 
SP nr3 Niepołomicach 
-Podgrabiu 

mgr Małgorzata Sopata 

kategoria: Inna forma multimedialna 
nagrodzono 
(ex aequo) 

Natalia Hyrc 
Jan Wróblewski 

SP w Woli Batorskiej mgr Andrzej Gasłowski 

Kategoria wiekowa: klasy I –III Gimnazjum 
Miejsce: Laureaci: Szkoła: Gimnazjum Opiekun: 
kategoria: Prezentacja multimedialna 
I miejsce Oliwia Książek Niepubliczne w Podłążu mgr Agnieszka Brzegowy 
II miejsce Ewa Kożuch w Niepołomicach mgr Andrzej Irlik 
III miejsce Wojciech Poprawski w Niepołomicach mgr Andrzej Irlik 
kategoria: Komiks 

nagrodzono 
Karolina Czajkowska,  
Kamila Pieprzyca 

Niepubliczne  
w Staniątkach 

mgr Anna Lorek-Bera 

kategoria: Ulotka 
nagrodzono Adrian Czekaj w Niepołomicach mgr Tomasz Paliński 
 

Aneta Martemianow
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Podłężu

Jak to się zaczęło? Zastanawiając się nad 
wprowadzeniem nowatorskich metod naucza-
nia języka angielskiego, osiąganiem lepszych 
efektów, analizując badania, czytając opinie, 
stwierdzałam, iż najkorzystniejszym rozwiąza-
niem dla uczniów z mojej szkoły byłoby znale-
zienie „partnerskiej” szkoły za granicą. Postano-
wiłam szukać szkoły, z którą będzie nas wiele 
łączyło. I znalazłam – Polską Szkołę im. Królowej 
Św. Jadwigi w Northlake, Chicago, USA. 

Napisałam e-mail, w którym przedstawi-
łam swoją propozycję. Zamierzeniem było, aby 
uczniowie z mojej szkoły ćwiczyli umiejętność 
posługiwania się językiem angielskim, a dla 
nich wielce korzystne byłoby otrzymywanie 
i pisanie listów po polsku, aby mieli kontakt z ję-
zykiem polskim. Z wielką radością przyjęli moją 
propozycję.

Z panią Dorotą Musiał, która jest opieku-
nem „grupy korespondencyjnej” zza oceanu, 
uzgodniłyśmy, że każdorazowo wymiana listów 
będzie się odbywała w dwóch językach.

Jako pomysłodawcy napisaliśmy pierwszy 

list, w którym zawarliśmy ogólne informacje 
o naszej szkole, uczniach, przedmiotach szkol-
nych i tradycjach. Uczniowie klas IV i VI napisali 
swoje indywidualne listy, w których przedstawi-
li się, opisali swoje zainteresowania oraz zadali 
wiele pytań w nadziei, że łatwiej będzie odpisać 
naszym „kolegom” z USA .

Nie musieliśmy długo czekać na odpo-
wiedź. Byliśmy bardzo zadowoleni z ilości 
listów, które do nas dotarły, a większość była 
adresowana do konkretnych osób. Radości 
nie było końca. Otrzymaliśmy również kalen-
darz szkolny na rok 2014, w którym są zdjęcia 
uczniów wszystkich klas oraz kilka egzempla-
rzy ich gazetki szkolnej „To i owo”.

I tak zaczęła się nasza współpraca. Razem 
z uczniami na zajęciach dodatkowych języka 
angielskiego prowadzonych przeze mnie, pisa-
liśmy listy, e -maile, odpowiadaliśmy na pytania.

Aby wymiana listów była szybsza, postano-
wiliśmy listy skanować i wysyłać pocztą elek-
troniczną do koordynatora projektu – Doroty 
Musiał. Do korespondencji uczniowie dołączali 
zdjęcia swoje, szkoły i okolicy.

Przesłaliśmy im także nasze największe 
osiągnięcie - zrealizowany przez nas film pt 
„The trip”. Sceny zostały nakręcone w naszej 

szkole, na ulicach Krakowa oraz w apartamen-
tach hotelu Wawel. Fabuła filmu oparta jest na 
dialogach przydatnych w podróży. Uczniowie 
zaprezentowali nie tylko umiejętności aktorskie 
ale i językowe. Nasi przyjaciele z USA umieścili 
go na swojej stronie internetowej, aby wszyscy 
uczniowie i rodzice mogli go oglądnąć. Dostali-
śmy mnóstwo pozytywnych opinii.

W naszej „siostrzanej szkole” w Chicago rok 
szkolny zakończył się już w maju. W ostatniej 
w tym roku szkolnym korespondencji otrzyma-
liśmy fotografie z rozdania świadectw oraz ma-
jowe wydanie gazetki szkolnej, w której jedną 
stronę poświęcono naszej „współpracy”. W ob-
szernym artykule została opisana nasza szkoła, 
dołączono zdjęcia Podłęża, mapę, hymn naszej 
szkoły oraz list jednej z uczennic w dwóch wer-
sjach językowych.

W dniu patrona szkoły, który odbył się w na-
szej szkole 24 czerwca, uczeń klasy VI przedsta-
wił całej społeczności szkolnej prezentację mul-
timedialną o Polskiej Szkole im. Królowej Św. 
Jadwigi w USA i naszej współpracy.

W następnym roku szkolnym planuję konty-
nuować ten projekt. Przesyłamy serdeczne po-
zdrowienia i podziękowania dla naszych przyja-
ciół zza oceanu.
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Potyczki z językiem polskim

Teatry angielskie na scenie MCDiS

…taką nazwę nosi nowy konkurs z języka polskiego adresowany do uczniów szkół podstawowych o zaszczytny 
tytuł Mistrza Języka Polskiego Miasta i Gminy Niepołomice w kategoriach: klas czwartych, piątych oraz szóstych. 
Pierwsza edycja konkursu odbyła się 9 czerwca.

11 czerwca odbył się w Niepołomicach V Festiwal Teatrów Angielskich „The Stage Is Yours” 
dla szkół podstawowych z powiatu wielickiego.

Edukacja

Marzena Święch
Nauczyciel j. polskiego 
Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Nie ulega wątpliwości, że język to najdosko-
nalsze narzędzie porozumiewania się ludzi. Dla-
tego też ważne jest zainteresowanie uczniów 
szkół podstawowych pięknem i różnorodnością 
języka polskiego, a także wyczulenie dzieci na 
poprawność oraz bogactwo środków języko-
wych. 

Uczestnicy konkursu najpierw rywalizowa-
li w swych macierzystych szkołach o prawo jej 
reprezentowania na etapie gminnym. Zapoznali 
się z bogactwem frazeologizmów znajdujących 
się w dwóch książkach Grzegorza Kasdepke: 
„Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, 
które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych 

powiedzeń” oraz „Powrót Bartusia, czyli co to 
znaczy po raz drugi”. Organizatorzy finału za-
prosili młodych językoznawców do Małopol-
skiego Centrum Dźwięku i Słowa. Czerwcowy 
upał jeszcze wzmagał emocje towarzyszące ję-
zykowym zmaganiom. Największą wiedzą z ję-
zyka polskiego wykazali się:

Klasy czwarte:
I miejsce – Kinga Kaim SP Niepołomice,  
II miejsce – Ewa Kozub SP Niepołomice,
III miejsce – Klaudia Chełmecka SP nr 3 Niepoło-
mice – Podgrabie.

Wyróżnienia: Marika Ptak – SP Niepołomice, 
Marta Szewczyk – SP Wola Batorska, Hubert Pa-
jąk – SP nr 3 Niepołomice – Podgrabie.

Klasy piąte:
I miejsce – Anna Lato SP Niepołomice,  

II miejsce – Zofia Podraza SP Wola Zabierzowska,
III miejsce – Natalia Pietrzak SP Wola Batorska.

Wyróżnienia: Anna Kożuch SP Niepołomice,  
Patrycja Biernat SP Wola Batorska, Maria Bury  
SP Niepołomice.

Klasy szóste:
I miejsce – Magdalena Duś SP Niepołomice,  
II miejsce - Anna Pilch SP Wola Zabierzowska,  
III miejsce – Alicja Warecka SP Wola Batorska.

Wyróżnienia: Dominika Tomczyk – SP Zakrzów, 
Kamila Mirek – SP Wola Batorska, 
Witold Naglik – SP Zakrzów. 

Organizatorem i pomysłodawcą tej rywa-
lizacji są polonistki ze Szkoły Podstawowej im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. 
Konkurs objął honorowym patronatem bur-
mistrz Roman Ptak.

Magdalena Pudo
nauczyciel j. angielskiego, SP Niepołomice

Zgłoszone do konkursu przedstawienia 
oceniało jury w składzie: Anna Maria Piróg-Ka-
raszkiewicz – aktorka, Simon Messing – aktor 
i założyciel Wieliczka Montessori School, Joan-
na Zapała – konsultant metodyczny Wydaw-
nictwa Pearson oraz Eloïse Trenda – studentka 
z Uniwersytetu w Strasbourgu. Werdykt jury 
przedstawia się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Niepołomicach za przedsta-
wienie „Alice’s Adventures in Wonderland”
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego za przedstawienie „Incredi-
ble Love”
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Byszycach 
za „House Ghosts”.
Nagrodę za najlepszy plakat reklamujący przy-
gotowaną sztukę otrzymała Szkoła Podstawo-
wa z Byszyc.
Najlepsza aktorka –  Anna Cieśla (SP Niepoło-
mice).
Najlepszy aktor –  Igor Ostrowski (SP Zagórze)
Wyróżnienia za grę aktorską otrzymały Natalia 
Styczeń i Christine Korabik (SP Niepołomice).

Gratulujemy tegorocznym laureatom i za-
praszamy do udziału w Festiwalu Teatrów An-
gielskich w  przyszłym roku!

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w  
Niepołomicach i Małopolskie Centrum Dźwię-
ku i Słowa. Honorowy patronat nad festiwalem 
sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Niepoło-
mice, Roman Ptak, który ufundował nagrody 
książkowe dla laureatów oraz warsztaty teatral-
ne dla wszystkich uczestników. Warsztaty, które 
poprowadziła pani Maria Bujas-Łukaszewska 
- aktorka i pedagog - obejmowały ćwiczenia 
z dykcji, sposoby pokonywania tremy oraz pre-
zentację i zachowanie się na scenie. 

Patronem honorowym imprezy było rów-

nież Wydawnictwo Pearson, które przekazało 
nagrody dla uczniów oraz upominki do pra-
cowni językowych dla każdej uczestniczącej 
szkoły. Poczęstunek dla dzieci ufundowało 
Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimie-
rzowskie.

Organizatorzy serdecznie dziękują jury za 
poświęcony czas i pracę, patronom za ufundo-
wanie nagród, nauczycielom za przygotowanie 
uczniów, uczestnikom za zaangażowanie, od-
wagę i ciekawe prezentacje oraz widowni, która 
przybyła obejrzeć występy. 
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Najlepsi z angielskiego

Konkurs pierwszej pomocy

Zmień świat śpiewając
Miniuniwerek  
w Zabierzowie Bocheńskim

Edukacja

Izabela Korbut
Nauczyciel j. polskiego
ZSzOI w Zabierzowie Bocheńskim

Już po raz 11 uczniowie szkół pod-
stawowych z naszej gminy mogli 
wziąć udział w Gminnym Konkur-
sie Języka Angielskiego.
Konkurs, który objął patronatem 
Burmistrz Niepołomic, odbył się 
w Zespole Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Zabie-
rzowie Bocheńskim. 
Uczestnicy konkursu rozwiązy-
wali test sprawdzający znajo-
mość zawiłości gramatycznych 
języka angielskiego. Po spraw-
dzeniu testów, okazało się, że 
najlepszymi młodymi „znawcami 

języka angielskiego” zostali: 
I miejsca: Kamila Białas - S.P. Wola 
Zabierzowska i Anna Cieśla - S.P. 
Niepołomice
II miejsca: Gabriela Bergiel - S.P. Nie- 
połomice, Zofia Podraza - S.P. Wola 
Zabierzowska
III miejsce: Klaudia Ochońska - S.P. 
Podłęże, Andrzej Świętek - S.P. Nie-
połomice

W nagrodę za najlepsze wyniki 
otrzymali słowniki, książki języ-
kowe i inne upominki. Wszystkim 
uczestnikom zostały wręczone pa-
miątkowe dyplomy i książki.
Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała organizatorka: 
Bożena Machowska, nauczycielka 
j. angielskiego.

Daniela Wójcicka- Pienschke
Pedagog, ZSzOI w Zabierzowie Bo-
cheńskim

17 czerwca pięcioro uczniów Szko-
ły Podstawowej im. S. Żeromskie-
go w Zabierzowie Bocheńskim 
wcieliło się w rolę wykładowców. 
Tego dnia bowiem odbył się Szkol-
ny Miniuniwerek „Mam talent” 
– specjalne lekcje przygotowane 
przez uczniów i dla uczniów. 
Tajniki swoich zainteresowań kuli-
narnych zaprezentował Grzegorz 
Kmiecik. Wyreżyserował i wcielił 
się w rolę prowadzącego w filmi-
ku pt.: „Naleśniki amerykańskie”. 
Pokazał, że „gotowanie na ekranie” 
wcale nie jest trudne. Skromny 
kucharz otrzymał wiele gromkich 
braw za swoje apetyczne, gastro-
nomiczne umiejętności. 

Prezentację pt. „Puszcza Niepoło-
micka” przygotowały Liwia Pietru-
cha, Dominika Wilk i Karolina Wilk. 
Opowiedziały koleżankom i kole-
gom charakterystykę Puszczy Nie-
połomickiej, występujące w niej 
rezerwaty, zwierzęta i rośliny. Rów-
nież zostały docenione brawami. 
Najmłodszy wykładowca Mateusz 
Różeński - uczeń czwartej klasy 
- przygotował prezentację z intry-
gującym tytułem „Jad, kolce i pa-
zury”. Zainteresowanie wśród słu-
chaczy było bardzo duże, Mateusz 
odpowiadał na wiele wnikliwych 
pytań. 
Uniwerek sprawdził się jako atrak-
cyjna forma ekspresji, uczniowie 
dopytywali, czy również po wa-
kacjach będą mogli pokazać, że 
„mają talent”. Oczywiście lista wy-
kładowców jest nadal otwarta.

Bożena Machowska
koordynator akcji eTwinning
ZSzOI w Zabierzowie Bocheńskim

W maju zakończyła się realizacja 
projektu eTwinning realizowane-
go przez Zespół Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Zabierzowie 
Bocheńskim.
Tym razem uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Zabierzowie Bocheń-
skim w ramach projektu Change the 
world by singing! współpracowali 
śpiewająco ze swoimi rówieśnikami 

z Malty, Turcji, Hiszpanii, Francji oraz 
z Polski. Przez cały rok szkolny, co 
miesiąc każda z partnerskich szkół 
przygotowywała i nagrywała pio-
senkę w języku angielskim zgodnie 
z wcześniej ustalonym planem. 
Filmiki z nagraniami wszystkich 
piosenek zostały umieszczone na 
platformie eTwinning. Filmy z na-
graniami piosenek w wykonaniu 
naszych uczniów prezentujemy na 
stronie internetowej naszej szkoły 
spzab.h2.pl w zakładce eTwinning/
Change the world by singing!

„eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednic-
twem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. 
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wyko-
rzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szko-
łach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we 
współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informa-
cjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicz-
nych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do 
nauki i otwarcia na Europę.”

źródło www.etwinning.pl

Aneta Gryglak
Nauczyciel przyrody, Szkoła Podsta-
wowa w Niepołomicach

30 maja w budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach odbył 
się XVII Międzyszkolny Konkurs Ra-
towników Sanitarno-Medycznych 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice. Konkurs został prze-
prowadzony tradycyjnie w ramach 
obchodów XXIII Dni Niepołomic. 
W zawodach brały udział 3-oso-
bowe reprezentacje z poszcze-
gólnych szkół podstawowych, 
z terenu gminy. Naszą szkołę 
reprezentował zespół uczniów 
w składzie: Gabriela Bergiel z VIa, 
Natalia Styczeń z VIa i Mateusz 
Trybała z VId. Grupa ratowników 

musiała się wykazać znajomością 
teoretyczną i praktyczną w udzie-
laniu pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków. Drużyny najpierw lo-
sowały trzy pytania teoretyczne, 
a następnie przeprowadzały resu-
scytację i ułożenie poszkodowane-
go w pozycji bocznej bezpiecznej.
Po zaciętej rywalizacji zajęliśmy 
upragnione I miejsce. Pozostałe 
miejsca zajęły szkoły w następu-
jącym porządku: II miejsce SP Za-
bierzów Bocheński, III miejsce SP 
Zakrzów, IV miejsce SP Wola Zabie-
rzowska, V miejsce SP Podgrabie 
i VI miejsce SP Zagórze. Po zakoń-
czeniu konkursu wszystkie startu-
jące drużyny otrzymały gratulacje 
i nagrody z rąk przewodniczącego 
komisji, lekarza medycyny, Zbi-
gniewa Hausera.
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Zakończyliśmy pierwszy rok studiów

Naukowy Dzień Dziecka

Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy przy Polskiej Akademii Dzieci Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego pożegnał swoich pierwszych 220 absolwentów.  
W przyszłym roku szkolnym czeka nas nowy nabór.

Edukacja

 
 
 

 
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY 
DUŻEJ RODZINY1) 

 

…………………………….     ………………………………….. 
      (Miejscowość)  (Data: dd/mm/rrrr) 

 

Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 
 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Adres do korespondencji3) 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Telefon kontaktowy: 

 

Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) dla 

następujących członków rodziny wielodzietnej: 
 

1. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

 

 

Marta Makowska

Do NUD jako pierwsi dołączyli uczniowie 
szkoły podstawowej w Zagórzu. To był marzec 
2013r. Już wtedy wiedzieliśmy, że utworzenie 
bezpłatnego uniwersytetu dla dzieci będzie 
wymagało dużo wysiłku. Na otwarcie zamiej-
scowej placówki zgodziła się Polska Akademia 
Dzieci i Uniwersytet Jagielloński. Do współdecy-
dowania o NUD zaprosiliśmy Radę Programową 
z przewodniczącym Wiesławem Bobowskim. 
Pod swoje skrzydła przyjęło NUD Małopolskie 
Centrum Dźwięku i Słowa, to tutaj odbywały się 
wszystkie zjazdy.

Pierwszy rok akademicki trwał wyjątkowo 
półtora roku. Od kwietnia 2013 r. do czerwca 
2014 r. odbyliśmy dwanaście wykładów, w tym 
dwa otwarte. Zapraszaliśmy wykładowców 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Rolniczego, oraz ludzi pełnych pasji, mocno po-
dzielających ideę uczenia się przez całe życie. 
Nasi młodzi wykładowcy początkowo nieśmiało 
podchodzili do mówienia o swoich zaintere-

sowaniach, ale pod koniec roku, było tak dużo 
chętnych, że nie zdążyliśmy wysłuchać wszyst-
kich prezentacji. 

Zorganizowaliśmy dwie edycje Naukowego 
Dnia Dziecka. Przyjechali do nas pracownicy na-
ukowi z Wydziału Fizyki UJ, Biologii, Biotechnolo-
gii, Geografii. Swoją pasją odkrywania kosmosu 
dzieliło się z nami Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne. Mogliśmy eksperymentować 
i bawić się pod czujnym okiem ponad 40  dokto-
rantów i studentów. Udało się zaprosić do udzia-
łu Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, któ-
ry bezpłatnie użyczył nam swoich urządzeń.

Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy to 
wiele niecodziennych spotkań i rozmów. Swoją 
obecnością zaszczycił nas rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Wojciech Nowak oraz prorektor 
Jacek Popiel. W naszych działaniach wspierali 
nas pracownicy Biura Promocji UJ. 

Z niecierpliwością wypatrujemy kolejnego 
semestru. Czeka nas kolejny rok poszerzania 
horyzontów. Nabór studentów rozpoczniemy 
już w połowie września. 

Marta Makowska

Już z daleka widać było kulę zorbę, która zado-
mowiła się przed wejściem do MCDiS. Ta ogromna 
piłka była w Niepołomicach po raz drugi dzięki 
Ogrodowi Doświadczeń im. Stanisława Lema 
w Krakowie. Razem z kulą przyjechała brachisto-
chrona, urządzenie zbudowane z elementów 
luster, o szerokości 3 cm, oddzielonych przerwa-
mi o szerokości również 3 cm, oraz trzy wahadła 
w kształcie serc. Nasi mali odkrywcy ustawiali się 
w kolejkach do zorby, chętnie też składali twarze, 
śmiejąc się przy tym głośno z tego co widzą. 

Po raz drugi na Naukowym Dniu Dziecka 
gościliśmy Eksperyment Łańcuchowy z Wydzia-
łu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowa-
dzący go naukowcy i studenci z UJ uruchamiali 
za pomocą metalowej kulki mechanizmy, które 
w pomysłowy sposób transportowały elemen-
ty, włączały dźwięki czy pompowały wodę. 

Budowaliśmy też most bez gwoździ i kleju, 
który wytrzymywał ciężar dorosłego mężczyzny. 
A swój własny most uczestnicy Dnia Dziecka 
mogli wybudować z makaronu spaghetti. Były 
warsztaty z „cieczą nienewtonowską”, substancją, 
która w zależności od siły z jaką na nią działamy 
zachowuje się albo jak ciecz, albo jak ciało stałe. 

Dzięki obecności Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi i Zakładowi Gleboznawstwa i Geografii 
Gleb obserwowaliśmy pod mikroskopem ziar-
no piasku, kupki dżdżownic i innych glebowych 

stworzeń, badaliśmy odczyn gleby. Pracownik 
naukowy z Zakładu Geografii Fizycznej obja-
śniał nam jak należy zachować się w Tatrach, 
prezentując przy tym sprzęt wysokogórski. 

Patrzyliśmy też w chmury i rozmawialiśmy 
z pracownikami Zakładu Klimatologii o koloro-
wej atmosferze i ciekawych zjawiskach atmos-
ferycznych. Były też warsztaty z Młodzieżowym 
Obserwatorium Astronomicznym. Malowaliśmy 
światłem i dzięki zaangażowanym pracowni-
kom MOA budowaliśmy swoje własne klepsy-
dry – najstarsze zegary świata. 

Podczas Naukowego Dnia Dziecka nie mogło 
też zabraknąć wykładów. „Rowerem przez galak-
tykę” podróżował młodszy wykładowca, student 
Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego 
Maciej Oszajec. W swojej profesjonalnej i pełnej 
pasji opowieści przybliżył nam kosmiczne odle-
głości. Dr Witold Zawadzki z Wydziału Fizyki chciał 
wspólnie z uczestnikami Naukowego Dnia Dziec-
ka utworzyć wydział magicznej fizyki i choć mu się 
to nie udało, to prelekcja była pełna zaskakujących 
eksperymentów i czarodziejskiej atmosfery.

Cieszymy się, że na Naukowy Dzień Dziec-
ka do Niepołomic przyjechało tak wiele osób - 
naukowców, studentów, którzy poświecili swój 
wolny czas, żeby zarażać nauką. Warto było, bo 
mali uczestnicy chłonęli każdy eksperyment 
i warsztaty jak gąbki. Mamy nadzieję, że za 
rok spotkamy się na trzecim Naukowym Dniu 
Dziecka w jeszcze większym gronie. 
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WNIOSEK 

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY 
DUŻEJ RODZINY1) 

 

…………………………….     ………………………………….. 
      (Miejscowość)  (Data: dd/mm/rrrr) 

 

Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 
 

Adres zamieszkania 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Adres do korespondencji3) 

Ulica:  Numer domu: Numer lokalu: 

Gmina: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta: 

Telefon kontaktowy: 

 

Wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) dla 

następujących członków rodziny wielodzietnej: 
 

1. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 
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2. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

3. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

4. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

5. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 
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2. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

3. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

4. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

5. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

 

 

6. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

7. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

8. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

9. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 
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10. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) oraz do odebrania Karty Dużej 

Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny1) w imieniu członków rodziny wielodzietnej, 

wskazanych w niniejszym wniosku. 

 

 

                                                                          ………………………………………… 
                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

                                                           
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
3)

 Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 
4)

 Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgodnie z zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej 
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. 
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Boski festyn 
Szkoły im. Św. Jana Bosko

Festyn w Słonecznej Krainie

10. Dane członka rodziny wielodzietnej 

Imię (imiona): Nazwisko: 

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 2) 

Zaznaczyć właściwy kwadrat: 

□ rodzic; 
□  dziecko 
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub 
szkole wyższej: dd/mm/rrrr 4) 

 

Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny1) oraz do odebrania Karty Dużej 

Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny1) w imieniu członków rodziny wielodzietnej, 

wskazanych w niniejszym wniosku. 

 

 

                                                                          ………………………………………… 
                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

                                                           
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
3)

 Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania. 
4)

 Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia zgodnie z zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej 
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas na piknik

Była niedziela. Z pozoru- zwyczajna. Wieś spała, przykryta grubą warstwą 
chmur. Szarych. I czarnych. Deszczowych. Wiał wiatr i ogólnie było nieciekawie.

Dorota Naglik
sekretarz Rady Rodziców 
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Ale, ale… z  wolna coś się zaczęło dziać. Tu 
zawisł nagle baner z kolorowych liter, tam za-
warczał silnik samochodu… Ktoś krzyknął, ktoś 
się zaśmiał, ktoś przebiegł przez ulicę z pękiem  
balonów. Pobudziły się psy. Na boisku piłkar-
skim w Ochmanowie pojawiła się grupa ludzi, 
zrobił się ruch, z budynku Domu Kultury zaczę-
to wynosić stoły i krzesła. Zmontowano scenę 
i zawieszono dekoracje. Mijały godziny, ruch 
wszczął się już na całego. Było pewne, że zwykły 
dzień to nie będzie.

I nie był! To był wielki dzień. Dzień Festynu 
Rodzinnego szkoły w Zakrzowie. Było, jak na 
festyn przystało, trochę kultury, trochę zabawy 
i trochę dobrego jedzenia.  A nawet- więcej tego 
wszystkiego niż „trochę”. Na scenie pokazali się 
uczniowie szkoły, od pięciolatków po szóstokla-
sistów. Były śpiewy, tańce, spektakle teatralne 
i prezentacja ekologicznej mody. Przyjechali  
goście ze swoimi pokazami - niepołomiccy kara-
tecy, kolorowe roztańczone dziewczyny z Soko-
ła, śliczne, delikatne i  eleganckie baletnice z In-
spiro i jedyny w swoim rodzaju, pełen uśmiechu 
i energii, wokalny zespół Bodzanowianki.  Był 
pokaz tańca towarzyskiego szkoły Just Dance 
i wspaniała prezentacja umiejętności  formacji 
taneczno- marszowej mażoretki z Domu Kultu-
ry w Zakrzowie. Można było nawet podszkolić 
się językowo- grupa uczniów pokazała spektakl 
po niemiecku, pod intrygującym tytułem „Pięć 
żywiołów”. Zaśpiewał  także szkolny zespół Flet-
nia, znany z wielu imprez i konkursów.

Niedaleko sceny obóz rozbiło niezawodne 
i  znane z niecodziennych pomysłów podłęskie 
Inspiro.  Z kilkudziesięciu kostek sprasowanej 
słomy powstał najprawdziwszy piracki statek. 
Pod rasową czarną banderą z trupią czaszką, 
a jakże. Pirackie warsztaty przyciągnęły furę 
dzieci- choć były adresowane do tych młod-
szych, dostrzec  tam można było nawet poważ-
nych szóstoklasistów. Że o rodzicach całego to-
warzystwa nie wspomnę.

Tuż obok stacjonowali nasi dzielni straża-
cy- z Zakrzowa i Podłęża. Pokazy sprzętu, zma-
gania z hydronetką (czyli- celowanie do tarczy 
strumieniem wody), kurs udzielania pierwszej 
pomocy- to są zawsze festynowe evergreen’y. 
Sprawdziły się i  u nas.

Połowę boiska zajęli piłkarze. Zawodnicy 
Naprzód Ochmanów oraz uczniowie klasy IV  
z wychowawczynią zorganizowali turniej piłkar-
ski. To były mecze, aż chce się, wzorem komen-
tatorów radiowych,  zawołać: „Szkoda, że Pań-
stwo tego nie widzą!”, a raczej „nie widzieliście”!

A poza tym można było skosztować świet-
nych domowych wypieków, pobiegać, po-
bawić się, poskakać na dmuchanym zamku 
i trampolinie. I pobyć razem. W fantastycznej 
atmosferze. O zimnie i chmurach chyba nikt już 
nie pamiętał.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko 
w minionym roku szkolnym obchodziła jubile-
usz 110 lat istnienia. Festyn był zakończeniem 
tego jubileuszowego roku. Bardzo, bardzo uda-
nym. SP Zakrzów - jesteśmy boscy! I organizu-
jemy boskie festyny oczywiście. Oraz - jesteśmy 
bardzo skromni. ;) Dziękujemy wszystkim i za-
praszamy, mam nadzieję, za rok!

Anna Nowak
nauczyciel w Przedszkolu Słoneczna Kraina

21 czerwca w Przedszkolu Słoneczna 
Kraina  odbył się II Festyn Rodzinny, pod Ho-
norowym Patronatem Pana Burmistrza UMiG 
Niepołomice. Tego dnia nasze przedszkolaki 
i nauczyciele przygotowali dla wszystkich go-
ści szereg atrakcji. Rodzice mieli możliwość 
oglądnięcia swoich pociech, które włożyły 
wiele serca i czasu, aby zaprezentować swoje 
umiejętności. Można było posłuchać pięknie 
recytowanych wierszy, zaśpiewanych piose-
nek, obejrzeć bardzo ciekawe pokazy tanecz-
ne. Na twarzach rodziców widać było wzrusze-
nie, podziw, radość i dumę ze swoich dzieci.

Po części artystycznej rodzice wraz 
z dziećmi mieli okazję spędzić aktywnie czas 
biorąc udział w różnych pracach plastycz-
nych, za wykonanie których dostawały różne 
nagrody. Harcerki razem z nauczycielkami 
malowały dzieciom twarze, harcerze nato-
miast zorganizowali tory przeszkód, w któ-
rych przybyli goście wraz ze swoimi dziećmi 
chętnie się angażowali. Można było wziąć 
udział w zabawach z użyciem chusty anima-
cyjnej. Dużą niespodziankę sprawili motocy-
kliści, którzy również przybyli na nasz festyn, 
a chętni mogli zrobić sobie na motorze pa-
miątkowe zdjęcie. Dużą popularnością cieszył 
się zamek dmuchany po którym dzieci mogły 
skakać i biegać do woli. 
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Dzień Rodziny
Czas na piknik

W niedzielę 15 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej odbył się Dzień 
Rodziny - piknik, na którym wspólnie bawią się i świętują rodzice, uczniowie i ich rodzeństwo, a także dziadkowie. 

Jolanta Kosała
Nauczyciel j. polskiego
Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej

Jako pierwsza wystąpiła Kapela Ludowa 
„Wolanie” prowadzona przez pana Aleksandra 
Ostrowskiego w Domu Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej. Następnie uczniowie przygotowani 
przez wychowawców przedstawili program 
artystyczny. Można było wysłuchać piosenek 
i wierszy związanych z Dniem Mamy i Taty 
oraz obejrzeć inscenizację teatralną. Najstarsi 
uczniowie wystąpili z brawurowym pokazem 
mody. Dzieci wręczyły rodzicom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. Były to laurki, portrety 
mam, kwiaty, a także ozdoby z gliny wykonane 
na warsztatach artystycznych. 

Po występach na scenie nadszedł moment 
najbardziej wyczekiwany przez dzieci: zawody 
sportowe. W tym roku uczniowie zmierzyli się 
między sobą w konkurencji indywidualnej, jaką 
było pokonanie slalomu na czas. Uczniom kibi-
cowały całe rodziny. Dzięki hojności sponsorów 
każdy uczeń mógł zostać nagrodzony nie tylko 
za wynik, ale także za zaangażowanie. Ucznio-
wie (nie tylko najmłodsi) mieli okazję bawić się 
na dmuchanym zamku. Również rodzice mieli 
okazję spróbować swoich sił w dyscyplinach nie 

do końca sportowych, ale na pewno cieszących 
publiczność i samych uczestników. Mamy mo-
gły wykazać się m.in. umiejętnością chodzenia 
na szczudłach, kręceniem hula-hop czy poru-
szaniem się z gracją z książką na głowie. Tatusio-
wie tańczyli ze swoimi żonami na rękach, zjadali 
jabłko ze sznurka i pili wodę na czas. Radości 
było co niemiara, dzieci z całej siły dopingowały 
swoich rodziców. 

Całej imprezie tradycyjnie towarzyszyła lo-
teria, w której każdy los wygrywał. Na koniec 
odbyło się losowanie głównych nagród, które 
i w tym roku były bardzo atrakcyjne. Dochód 
z loterii przekazywany jest przez Radę Rodziców 
na potrzeby szkoły. 

Rodzice jak zwykle zadbali o pyszny posiłek: 
domowe ciasta, napoje, kiełbaski z grilla i lody. 
Na stole pojawił się także pyszny chleb upie-
czony przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Zabierzowskiej. 

Pomimo niesprzyjającej pogody całe rodzi-
ny świetnie bawiły się na corocznym Pikniku 
Rodzinnym. Tak zbliżającą nauczycieli, rodziców 
i dzieci imprezę zorganizowano dzięki współ-
pracy wielu osób. Szczególne podziękowania 
składamy wszystkim rodzicom i Radzie Rodzi-
ców oraz niezastąpionym sponsorom. 
Zdjęcia: Jerzy Jasonek

W tym roku w organizacji imprezy wspo-
mogli nas:
- Delikatesy Centrum w Zabierzowie Bo-

cheńskim;
-  Stanisław Łoziński – Zakład Kominiarski;
-  Mariusz Sendor – Firma „Marsen”;
-  Czesława i Józef Grzegorzek – Sklep „Adaś”;
-  Ewa i Bogdan Wróblewscy – Sklep  

Spożywczy;
- Rerutkiewicz Wojciech – „ROL-PEX” Wola 

Batorska;
-  Edmund Pieprzyca – Piekarnia „Pieprzyca”;
-  Grzegorz Duda - P.H.U „DUDIBRAM”
-  Stanisława i Marian Rusek – Firma „AGRO- 

MOTO”;
-  Anna i Krzysztof Uryga – Usługi Księgowe;
-  Marek Zimmer;
-  Dorota i Mariusz Maślańcowie;
-  Sylwia i Aleksander Ostrowscy;
-  Jolanta Kłos;
-  Wiesław Garncarz – sołtys wsi Wola  

Zabierzowska;
-  Stanisław Grochot – sołtys wsi Zabierzów 

Bocheński;
-  Jarosław Jasiak – sołtys wsi Chobot. 

Piknikowo i rodzinnie Mamo, Tato pobaw się ze mną
Sylwia Międzybrodzka 
Nauczyciel j. polskiego 
Gimnazjum w Woli Batorskiej

13 czerwca pogoda była łaskawa 
i zdecydowanie sprzyjała wszyst-
kim, którzy postanowili wziąć 
udział w Pikniku Rodzinnym. Im-
prezę pod hasłem „Zdrowo, rodzin-
nie, wesoło” organizowało Gimna-
zjum w Woli Batorskiej.
Piknik zaplanowano tak, by mogli 
w nim wziąć udział wszyscy – dla 
maluchów (i trochę większych też)  
był kącik malowania twarzy, tram-
polina oraz dmuchany zamek. 
Sportowcy mogli wziąć udział 
w licznych zawodach: meczu piłki 
nożnej, siatkowej, turnieju strze-
leckim, zawodach wędkarskich. Ci, 
którzy wolą biernie zażywać ruchu, 
kibicowali im lub podziwiali spor-
towe wyczyny naszego absolwen-
ta – Roberta Guzika, który z roku 
na rok wyczynia coraz bardziej za-
dziwiające sztuczki z piłką. 
Artystyczne dusze z kolei mogły 
pooglądać filmy prezentujące to, 

co działo się w minionym roku 
w Gimnazjum, pośpiewać razem 
z osobami występującymi na sce-
nie muzycznej, obejrzeć spektakl 
teatralny grupy Samo-Wolka. 
Dla wszystkich przygotowano roz-
pływające się w ustach ciasta, pysz-
ne grillowane kiełbaski i karkówki 
(brawa dla panów kucharzy, którzy 
z wielkim zaangażowaniem je przy-
gotowywali!), wspaniałe soki i inne 
przysmaki. Wieczorem zaś rozgrze-
wała wszystkich świetna muzyka. 
Zespół ABRAXAS rozruszał swoimi 
piosenkami niejednego gościa. At-
mosferę podgrzewały także emocje 
związane z loterią, bowiem nagrodą 
główną był wyjazd do Tatralandii. 
Serdeczne podziękowania nale-
żą się wszystkim osobom, które 
w rozmaity sposób wsparły Pik-
nik i pomogły go zorganizować 
– sponsorom, rodzicom, uczniom 
oraz zaproszonym gościom – mu-
zykom z Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa oraz okolicznych 
Domów Kultury, wspominanemu 
już Robertowi Guzikowi. 

Teresa Kuś
Nauczyciel Przedszkola Samorządo-
wego w Woli Batorskiej

24 maja w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Woli Batorskiej odbył 
się Piknik Rodzinny pod hasłem 
Mamo, Tato pobaw się ze mną, zor-
ganizowany z okazji zbliżającego 
się ,,Dnia Matki”, ,,Dnia Dziecka” 
oraz ,,Dnia Ojca”. 
Piękna, słoneczna pogoda zachę-
ciła do licznego udziału w tym 
wydarzeniu przedszkolaki wraz 
z rodzicami. Przybyli również za-
proszeni goście oraz pensjonariu-
sze z Ośrodka Rehabilitacyjnego 
Ostoja. 
Każda z przedszkolnych grup 
pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń przygotowała krótki 
program artystyczny. Były wier-
sze, piosenki oraz tańce, które za-
chwyciły widzów. Po programie 
dzieci wręczyły swoim rodzicom 
samodzielnie wykonane prezen-
ty. Całość imprezy prowadziły 
animatorki, zabierając dziecia-

ki w muzyczną podróż dooko-
ła świata. Dodatkowe atrakcje 
uprzyjemniały wspólną zabawę 
i sprawiały, że dzieci z radością 
przeżywały ten dzień - był dmu-
chany zamek, malowanie twarzy, 
pokaz koni, słodkie ciasta i pysz-
ne przekąski z grilla. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się losy, 
z których każdy był wygrany, 
a wśród wszystkich kuponów zo-
stały wylosowane dwie główne 
nagrody: rower oraz hulajnoga 
ofiarowane przez firmę Dekka 
z Krakowa.
Sponsorami naszego pikniku 
były firmy: Marsen oraz Cedrob 
z Niepołomic. Dziękujemy Księ-
dzu Edwardowi z Jazów za uży-
czenie parasoli, strażakom z OSP 
w Woli Batorskiej za ławki oraz 
wszystkim Rodzicom, którzy tak 
chętnie ofiarowali swoją pomoc 
w przygotowaniu uroczystości. 
Mamy nadzieję, że takie spotkania 
pozwalają na integrację lokalne-
go społeczeństwa. Do zobaczenia 
w przyszłym roku.
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Czas na piknik

Powitanie lata w Ochmanowie

Piknik rodzinny

Dobra zabawa  
w letniej scenerii

Barbara Cicha
instruktor Domu Kultury 
w Ochmanowie

Rozpoczynające się lato, a wraz 
z nim wakacje stały się powodem 
do tego by dzieci z kilku sąsiadu-
jących miejscowości razem świę-
towały, cieszyły się i bawiły. 24 
czerwca na spotkanie do Domu 
Kultury w Ochmanowie przyjecha-
ła duża grupa dzieci z Suchoraby, 
Zakrzowca, Słomiroga i Zakrzowa. 
Oczywiście były dzieci z Ochmano-
wa wraz z opiekunami i uczestnicy 
zajęć artystycznych.
Popołudnie było pełne ciekawych 
niespodzianek, zachęcających do 
wspólnej zabawy. Instruktor warsz-
tatów plastycznych Agnieszka 
Góral przygotowała na ten dzień 
wystawę dziecięcych prac plastycz-
nych, na której każdy z uczestników 
mógł odnaleźć swoje małe dzieło. 
Na wystawę wybrane zostały prace 
o tematyce przyrodniczej, wyko-
nane różnymi technikami plastycz-
nymi. Obok obrazków na dużych 
formatach, pojawiły się piękne 
przestrzenne rybki, motyle i smoki. 
Po zakończeniu wernisażu uczest-
nicy zostali zaproszeni do udziału 
w plenerowych działaniach arty-
stycznych. W ich efekcie powstały 
ciekawe prace wielkoformatowe, 
wykonane wybraną techniką pla-

styczną, a ich tematem było oczy-
wiście lato.
Jednak największa atrakcja popo-
łudnia czekała na dzieci w Domu 
Kultury. W czasie, gdy mali artyści 
plastycy tworzyli swoje dzieła, ak-
torzy Teatru MASKA w Krakowie 
przygotowali się do prezentacji 
spektaklu Grymasy Księżniczki Kasi. 
Sala wypełniła się najmłodsza pu-
blicznością, która z wypiekami na 
buziach oglądała przygody Królew-
ny, Króla i Królewicza. Interaktywny 
scenariusz przedstawienia sprzyjał 
udziałowi dzieci w dobrej zabawie, 
ukazującej moc czarodziejskich 
słów „przepraszam”, „proszę”, „dzię-
kuję”. Swoje zadowolenie z pięknej 
bajki dzieci wyraziły na zakończenie 
gromkimi brawami.
Później Mażoretki z Zakrzowa, 
w pięknych strojach przedstawiły 
swoje umiejętności taneczne. Długi 
i aktywny udział w zabawach wzbu-
dził w uczestnikach nie mały apetyt. 
Pogoda sprzyjała dalszej zabawie 
w plenerze, więc zaproponowa-
no wszystkim by dzień zakończyć 
wspólnym grillowaniem. Po tak 
wielu wrażeniach kolacja na trawie 
wszystkim bardzo smakowała.
Tak właśnie rozpoczęto wakacje 
i zaproszono dzieci do udziału 
w zabawach proponowanych przez 
Domy Kultury w czasie wakacji.
więcej: www.kultura.niepolomice.pl

Izabela Korbut 
nauczyciel j. polskiego
ZSzOI w Zabierzowie Bocheńskim

14 czerwca odbył się II Piknik Ro-
dzinny w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Zabie-
rzowie Bocheńskim. Na pikniku 
uczniowie prezentowali programy 
artystyczne, a mażoretki - ciekawe 
układy taneczne. Po części arty-
stycznej rozgrywały się zawody 
sportowe. Każdy bez względu na 
wiek, znalazł odpowiednią dyscy-
plinę sportu. Rozegrane zostały 
mecze między reprezentantami SP 
Zabierzów Bocheński, Wola Zabie-
rzowska i Wola Batorska. 
Do Pikniku ponownie włączyło się 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Zabierzowie Bocheńskim. 
Katarzyna Wilk i Iwona Bieda-
-Franas przeprowadziły warsztaty 
profilaktyczne „Trzeźwy umysł”. 
Wszyscy chętni spróbowali swo-
ich możliwości w alkogoglach 
w trzech konkurencjach: przejście 

slalomem omijając pachołki, rzut 
piłką koszykową do obręczy oraz 
przelewanie wody z dzbanka do 
szklanki. Po tych testach spraw-
nościowych dorośli otrzymywali 
ulotki, m.in.: „Listy dzieci do kie-
rowców”, „Taryfikator promilowy” 
oraz „Deklarację odpowiedzialne-
go świadka/pasażera”, którą wy-
pełniali w ramach kampanii „No 
Promil. No problem”.
Rodzice zadbali też o pyszny bufet 
z domowymi wypiekami i pożyw-
nym jedzeniem, które dostarczały 
energii uczestnikom zabawy.
Podczas pikniku trwała loteria. 
Dzięki zapobiegliwości organiza-
torów każdy los wygrywał. Pod 
koniec nastąpił długo oczekiwany 
moment: losowanie nagród głów-
nych. Każdy liczył na odrobinę 
szczęścia. 
Zebrane przez Radę Rodziców fun-
dusze zostaną przeznaczone na 
potrzeby szkoły.
Piknik został zorganizowany przez 
Radę Rodziców szkoły. 

Małgorzata Gawlińska
nauczyciel j. polskiego 
SP nr 3 w Niepołomicach-Podgrabiu

W sobotę 7 czerwca odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Niepołomicach-Podgrabiu pik-
nik rodzinny zorganizowany przez 
pracowników szkoły, uczniów i nie-
zastąpionych w pomocy rodziców. 
Podczas długiego popołudnio-
wego spotkania odbyło się wiele 
występów przedszkolaków, „ze-
rówkowiczów”, uczniów młod-
szych klas i uczennic klasy szóstej. 
Większość z nich dedykowana 
była Mamom oraz Tatom, których 
święto wspólnie obchodziliśmy. 
Rodzice otrzymali sympatyczne 
upominki wykonane przez malu-
chy przy pomocy nauczycieli. Na 
imprezę przybyły całe rodziny, za 
co im bardzo dziękujemy. Była lo-
teria fantowa, a także wspaniałe, 
zdrowe sałatki owocowe i warzyw-
ne, kanapki, owocowe szaszłyki, 
koktajle, suszone ziarna, doskona-
łe ciasta, napoje, grillowane kieł-
baski, owoce. Podczas występu 

iluzjonisty wybrani uczniowie 
mogli spróbować trudnej sztuki 
czarowania i podpatrzeć kilka tri-
ków mistrza. Zapaleni sportowcy 
mogli spróbować swoich sił w roz-
grywkach tenisa stołowego, prze-
ciąganiu liny, meczu piłkarzyków 
oraz na trampolinie i dmuchanym 
zamku. Dodatkowe konkurencje 
aktywizowały zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. 
Cała impreza w pięknej letniej sce-
nerii cieszyła się dużym uznaniem, 
a mogła odbyć się dzięki zaangażo-
waniu wielu osób, którym tą drogą 
bardzo dziękujemy. Nasi rodzice, 
jak zawsze, stanęli na wysokości 
zadania, pomogli w kwestiach 
organizacyjnych, upiekli pyszne 
ciasta, byli zaangażowani  w sprze-
daż losów i wydawanie przekąsek. 
No i oczywiście ofiarowali fanty na 
loterię, z której dochód zasili kasę 
szkolną i pomoże sfinansować po-
trzebne naszym dzieciom pomoce 
dydaktyczne. 
Za wspólną zabawę, pomoc, obec-
ność i życzliwość wszystkim jesz-
cze raz dziękujemy.
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działalności chóru, przez jego szeregi przewinął się korowód chórzy-
stów. Istnieje jednak niezmienny trzon jego składu, śpiewający w Can-
tacie przez cały okres jego istnienia. Stanowi on łącznik całej chóralnej 
rodziny, do której dołączają nowi entuzjaści śpiewu chóralnego.

praca nad repertuarem chóru odbywa się dwa razy w tygodniu, 
podczas prób w Zamku Królewskim w Niepołomicach, a dodatkowo 
w czasie warsztatów muzycznych, które organizowane są zimą i la-
tem. Dwa razy w roku chór wyjeżdża do różnych pięknych, wypo-
czynkowych miejscowości, gdzie szlifuje swoje muzyczne dokonania.

Repertuar Cantaty jest bardzo bogaty. Chór wykonuje utwo-
ry muzyki różnych epok, o charakterze religijnym, patriotycznym, 
a także ludowym. Obok muzyki polskiej śpiewane są również dzieła 
znamienitych kompozytorów światowych takich jak Mozart, Haen-
del, Bach, Vivaldi i wielu innych. 

Występy chóru to przede wszystkim uczestnictwo w różnorakich 
uroczystościach na terenie miasta i gminy Niepołomice, które Cantata 
uświetnia swoim śpiewem, ale to także koncerty w licznych sanktuariach 
w Krakowie, a także w innych miastach w kraju i poza jego granicami.

podróże zagraniczne, które rokrocznie odbywa chór Cantata, 
oprócz prezentacji muzycznych program i poznawania wielu cieka-
wych i niezwykłych miejsc, stanowią dobrą okazję do nawiązywania 
artystycznej współpracy z zespołami odwiedzanych krajów.

przez cały okres swojej działalności, chór Cantata owocnie 
współpracuje z krakowskimi zespołami prowadzonymi również 
przez Bogusława Grzybka. Są to Akademicki Chór Organum oraz 
Zespół Instrumentalny Ricercar.

Dorobek chóru jest bardzo bogaty. partytury opracowanych 
utworów jest to kilka grubych tomów. Chór zgromadził dziesiątki 
nagród i dyplomów oraz wykonał setki koncertów m.in. w: paryżu, 
Wiedniu, Budapeszcie, Wilnie czy Bratysławie.

Leokadia Budek
Joanna Ptasznik

20 lat Cantaty
Niepołomicki chór Cantata obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia. Podczas majowego – jubileuszowego 

koncertu razem z Cantatą zaśpiewał zaprzyjaźniony chór Arioso z Saint Jean de la Ruelle we Francji, 
towarzyszył im zespół instrumentalny Ricercar.

Bogusław Grzybek 
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie 
w 1968 r. w klasie organów i teorii specjalnego, 
ponadto kurs dyrygentury chóralnej u prof. S. 
Stuligrosza. W 1969 r. uczestniczył w seminarium 
interpretacji muzyki bachowskiej prowadzonym 
przez prof. H. Rillinga. W 1969 roku założył i do 
dziś kieruje Akademickim Chórem Organum. Dy-
ryguje Cantatą od początków chóru. Ponadto pro-
wadzi zespół instrumentalny Ricercar. Przez lata 
prowadził działalność pedagogiczną w Państwo-
wej Szkole Muuzycznej II st. Im. Wł. Żeleńskiego, 
kierując zespołem Pro Musica. Od ponad 40 lat 
pełni obowiązki organisty w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Za swą aktywną działalność 
artystyczną otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. Order Świętego Grze-
gorza Wielkiego, nadany przez Papieża Bendykta XVI za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
muzyki kościelnej.

Najważniejsze osiągnięcia chóru Cantata:
- III nagroda na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Myślenice 1999 r.
- Złote Pasmo na I Małopolskim Konkursie Chórów - Kraków 1999 r.
- Złota struna na IV Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2002 r.
- Złota struna na V Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2003 r.
- Nagranie pierwszej płyty CD „Cantate Dominum” - 2003 r.
- I miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek - Miechów 2004 r.
- I miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnej - Osielec 2005 r. 
- I miejsce w Konkursie Chórów Powiatu Wielickiego - Staniątki 2005 r.
- Grand Prix Festiwalu Pieśni Maryjnej - Osielec 2006 r.
- Złota struna na VIII Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2006 r.
- I miejsce w Konkursie Chórów Powiatu Wielickiego - Staniątki 2006 r.
- udział w III Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantus - 2007 r.
- Nagranie drugiej płyty CD Cantus Gloriosus - 2007 r.
- Nagranie trzeciej płyty CD Kolędy i Pastorałki - 2008 r.
- Złota struna na XI Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2009 r.
- Złota struna na XII Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2010 r.
- Udział w Balkan Folk Fest - Bułgaria 2010 r.
- Złota struna na XIII Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2011 r.
- Udział w II Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Vratislavia Sacra 2012 r.
- Złota struna na XV Małopolskim Konkursie Chórów - Niepołomice 2013 r.

Kultura

Dzieje niepołomickiej Cantaty sięgają 1994 roku, kiedy to z ini-
cjatywy prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu Alek-
sandry polak postanowiono utworzyć chór. Jej pomysł spotkał 

się z życzliwością i wsparciem – zarówno organizacyjnym jak i finan-
sowym – władz miasta i gminy Niepołomice, z ówczesnym burmi-
strzem Stanisławem Kracikiem na czele.

W 2005 roku mecenat nad chórem przejęło Miejskie Centrum 
Kultury, natomiast w roku 2009 chór Cantata został przekształco-
ny w Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata Towarzystwo Śpiewacze 
w Niepołomicach, uzyskując tym samym osobowość prawną.

Chociaż Cantata jest chórem amatorskim, reprezentuje wysoki 
poziom artystyczny. Znajduje to potwierdzenie w wysokich lokatach 
uzyskiwanych na konkursach śpiewu chóralnego oraz skutkuje licz-
nymi zaproszeniami na imprezy festiwalowe w kraju i za granicą.

przez cały 20-letni okres istnienia Cantata jest kierowana przez 
znanego krakowskiego dyrygenta, muzyka i pedagoga, a równocześnie 
organistę krakowskiej Bazyliki Mariackiej – Bogusława Grzybka. Chór 
ma charakter familijny, wielopokoleniowy. Skupia osoby w różnym 
wieku, reprezentujące zróżnicowane profesje. W okresie 20-letniej 



LIPIEC 2014      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      31

Chaty podwielickie, ich czas przedostatni 
wystawa

Kultura

„Tych chat nie znajdziemy w przewodnikach po okolicy, nie 
ma ich również na żadnym szlaku budownictwa drewnianego. 
Nie są fotografowane ani zwiedzane przez turystów. Może wła-
śnie dzięki temu zachowały urok tamtych dni, zachowały zapa-
chy i barwy niezmienione przez upływ lat i dalej wyróżniają się 
w krajobrazie wielickim jako wyjątkowo piękne miejsca, perełki 
minionego czasu” – tak bohaterki swoich fotografii opisuje pani 
Aldona Maria pawłyk.

Uczucie, jakim autorka darzy fotografowane przez siebie obiek-
ty jest wyczuwalne w sposobie ujęcia, kadrowania, uchwyconym czy 
cierpliwie wyczekanym oświetleniu, a przede wszystkim w jej odau-
torskich komentarzach i tekstach, które fotografiom towarzyszą. To 
sentyment osoby, która od wielkomiejskiego zgiełku i tempa zawo-
dowego życia uciekła na wieś i znalazła schronienie w starej drew-
nianej chacie. Znalazła również wreszcie czas na realizację od zawsze 
obecnej artystycznej pasji. 

Zdjęcia letnie i zimowe, bo przecież pora roku zmienia niemal 
całkowicie wygląd obiektu, w starannie dobranym zestawieniu, tak, 
by ukazać architektoniczne detale niewidoczne podczas lata i bogatą 
szatę roślinną, kiedy to, jak poetycko określa autorka „…liście drzew 
i krzewów skutecznie bronią schowane pod nimi piękno…”

Wiele z tych chat zostało już opuszczonych przez ludzi.Ale au-
torka fotografii trafnie i mądrze odczytała ich dzisiejszą użyteczność. 
„Wciąż są schronieniem dla zwierząt i oparciem dla roślin”. Nie jest to 
powód wystarczający, by konserwatorzy zabytków objęli je ochroną. 
Tak się raczej nie stanie. Może dla niektórych znajdzie się miejsce 
w skansenach, ale to i tak zmieni bezpowrotnie ich rolę. „powoli co-
raz głębiej i głębiej zapadną się w ziemię, skąd wiele dziesiątków lat 
temu wyrosły drzewa, z których je zbudowano. A przecież jeszcze nie 
tak dawno były dla kogoś domem, całym nieraz światem, przestrze-
nią świętą”, przypomina autorka.

Ich los przewidział wywodzący się z małej podsandomier-
skiej wsi współczesny, poeta, dramaturg i prozaik - Julian Kawalec 
w zbiorze wierszy zatytułowanym „Dom”: 

pokolenie szło za pokoleniem
I on żył, a teraz jest pusty, mieszkańcy 
przenieśli się, jedni do grobów,
inni do nowych domów, więc
opuszczony i nikomu niepotrzebny
powoli umiera. A umierający dom,

to już jakby nie rzecz, to już prawie
istota, ma duszę, można do niego
zagadnąć i otrzymać odpowiedź.

Tak właśnie pani Aldona traktuje i spostrzega chaty - jako isto-
ty z duszą. Fotografuje więc ostrożnie, by nie spłoszyć obecnych 
mieszkańców i nie urazić duszy. Dotknąć tej z pozoru nieuchwytnej, 
a przecież wyczuwalnej w jej pracach atmosfery.

Takich chat odnalazła ponad 60 w powiecie wielickim. Miej-
sca zaznaczyła na mapie, by łatwiej móc do nich trafić. A jest ich 
znacznie więcej. Są wokół nas, na wyciągnięcie ręki, ale często ukryte 
w zieleni lub schowane na zapleczu nowo powstałych domów. pomi-
jając sferę uczuciową i wszystkie sentymenty te fotografie stanowią 
cenny dokument polskiej wsi przełomu XIX i XX wieku.

Wakacje to nasz wolny czas, rozejrzyjmy się wokół, szukajmy 
ciekawych obiektów, fotografujmy z namysłem, doceńmy znaczenie 
światła. Może uda się dostrzec piękno z pozoru nieuchwytne. Bo fo-
tografowanie to sztuka, a nie seria „fotek wrzucanych masowo na 
fejsa”, mimo, że współczesna technika do tego nas prowokuje.
Prace Aldony Marii Pawłyk prezentowane są w salach Muzeum 
Niepołomickiego w zamku królewskim do końca sierpnia. 

Zapraszamy
Maria Jaglarz

Dyrektor Muzeum Niepołomickiego
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Psoty i plotki niezwykłej trzpiotki
Kiedy aktorzy stanieckiego teatru dostali w ręce scenariusz Pchły szachrajki reżyser Jarosław Szwec powiedział 
krótko: „To nie będzie łatwe, ale dacie radę” i chyba jego wiara, w ten zespół, spowodowała, że „udźwignęli” 
to przedstawienie.

Marta Makowska

Przedstawienie nietypowe. Cały zespół przez 
cały spektakl jest obecny na scenie. To męczące, 
bo przez okrągłą godzinę, trzeba być maksymal-
nie skupionym i jeszcze cały ten czas wypełnić 
grą. Większość aktorów stoi w drugim planie. 
Stanowią narrację. Dzielą się tekstem linijka po 
linijce, słowo po słowie. Całość napisana jest 
wierszem, więc nie ma miejsca na pomyłkę, bo 
nie wskoczy ten co miał mówić zaraz po tobie. 

I tak przed naszymi oczami przewijają 
się sceny z życia pchły szachrajki, niezwykłej 
trzpiotki i dowcipnisia. Mająca w głowie tylko 
psoty i plotki, nasza główna bohaterka, robi 
wszystko, żeby wyśmiać proszącego o jej rękę 
słonia, dokuczyć swoim koleżankom warsza-
wiankom, czy wreszcie oszukać króla baj-baju. 

Główną rolę w spektaklu zagrała z powo-
dzeniem Justyna Radwańska, niepołomicka 
licealistka. Większość zespołu przyznaje, że to 
rola specjalnie dla niej i że Justyna jako jedna 
z pierwszych umiała cały swój tekst.

Reżyser podkreślił każdy moment spektaklu 
odpowiednio dobranym rekwizytem i obecnym 
w tle slajdem. Na scenie widzimy kilkanaście ciast 
i ciasteczek, które wręczane są pchle w cukierni. 
Na wieszakach sukienki dla warszawianek i cylin-
dry dla gości, ubierane podczas balu u szersze-
nia. „ W bajce dla dzieci nie może być oszustwa, 
czy kłamstwa, dzieci to wyczują” – powtarza re-
żyser. Dlatego osa musi być złośliwa, rurki bez 
kremu, a w dłoni pchły parasolka. Nie ma mowy 
o udawaniu, trzeba śpiewać, śmiać się do rozpu-
ku i kołysać się do rytmu, kiedy jest się statkiem.

Tempo spektaklu jest niewiarygodne. 
Wszystko musi być do rytmu. Trochę brakło 
aktorom amatorom do bycia jednym organi-
zmem, ale da się wyczuć, że na scenie, ten ze-
spół, dobrze się ze sobą czuje i granie sprawia 
im przyjemność.

Pchła Szachrajka Jana Brzechwy w reżyserii 
Jarosława Szweca swoją premierę miała w Sta-
niątkach 28 czerwca. Można ją było oglądać 
również 29 czerwca w Małopolskim Centrum 

Dźwięku i Słowa. Z zaproszenia na przedstawie-
nie skorzystało i wiele dzieci i wielu rodziców. 
Tak że zajęte były i wszystkie miejsca siedzące 
i prawie wszystkie stojące.

Projekt był realizowany w Domu Kultury 
w Staniątkach w ramach działania 413 - Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju objętych 
PROW na lata 2007-2013, na które Centrum 
Kultury w Niepołomicach otrzymało dofinan-
sowanie. 

Dzieło sztuki na chwilę, 
może dwie

Mażoretki w Skale

Maria Strzelec 
instruktor w Domu Kultury 
w Zabierzowie Bocheńskim

Galeria tworzona ze świadomo-
ścią ulotności materiału. Tak moż-
na określić działanie artystyczne, 
które przeprowadziliśmy podczas 
warsztatów plastycznych w Domu 
Kultury w Zabierzowie Bocheń-
skim. 
Piękna pogoda była sprzymie-
rzeńcem powstania plenerowych 
prac. Uczestniczące w tym dzieci 
bawiły się świetnie. Tak ożywiliśmy 
wiklinowy płot obok budynku. 

Usiadły na nim koty, jeże i wsze-
lakie ptactwo. Dzieła wykonane 
z mało trwałego kartonu nie za-
istnieją w przestrzeni zbyt długo, 
ale jest to bodźcem do wykonania 
następnych prac, być może o innej 
tematyce. Kto chce zobaczyć to 
szczególne miejsce, musi się po-
spieszyć, bo pierwszy duży deszcz 
unicestwi dziecięcą sztukę.
Jesteśmy jednak przygotowani na 
inne prezentacje, bowiem bardziej 
trwałe prace można oglądać w ga-
lerii na pięterku. 
Więcej na:
www.kultura.niepolomice.pl

Maria Strzelec
Instruktor Domu Kultury  
w Zabierzowie Bocheńskim

Dziewczęta z grupy mażoretek 
Szarada rozpoczęły letni sezon 
prezentacji. W piątek 13 czerwca 
ubarwiły Dzień Otwartych Koszar 
w 16 Batalionie Powietrzno De-
santowym w Krakowie, natomiast 
w niedzielę, 15 czerwca razem 
z orkiestrą Garnizonu Krakowskie-
go uczestniczyły w XII Międzyna-
rodowym Festiwalu Orkiestr Woj-
skowych i Dętych w Skale.  
Na tle orkiestr kolorowe stroje ma-
żoretek prezentowały się pięknie. 
Tłumy widzów, które przychodzą 
by podziwiać wspaniałych muzy-

ków i towarzyszące im mażoretki, 
wiernie towarzyszyły prezenta-
cjom od początku do końca. 
Nasza grupa w Skale była pierw-
szy raz, ale wrażenia są bardzo 
pozytywne. Dziewczęta otrzymały 
puchar za udział, bo w tym prze-
glądzie nie ma konkursu, najważ-
niejsze jest, aby poczuć się wielką 
rodziną, którą łączy muzyka. 
Po indywidualnych prezentacjach 
orkiestr, wszyscy występujący, któ-
rzy dotrwali do późnego wieczora, 
jeszcze raz spotkali się, by wyko-
nać wspólnie kilka utworów. 
Więcej na stronie:
www.kultura.niepolomice.pl
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Świat oczami kobiety XXII sezon artystyczny 
zakończonyJanusz Rojek

Animator kultury 

10 czerwca w Kinie „Bajka” odbyło 
się spotkanie autorskie Weroniki 
Śliwiak, poetki i felietonistki. Pierw-
szy swój wiersz napisała mając 8 
lat. Autorska poezja powstawała 
przez lata. Pisze o swoich doświad-
czeniach, marzeniach i nadziejach, 
zatopiona w tym co jest zwykłą 
ludzką codziennością. Życie nie 
zawsze było dla niej łaskawe. Brak 
pracy, śmierć bliskiej osoby, czy 
trudne chwile, gdy pod sercem 
nosiła nowe życie pozostawiały 
ślady nie tylko we wspomnieniach, 
ale również w jej twórczości. Ci, 
którzy przyszli na spotkanie mogli 
bez trudu zobaczyć świat widzia-
ny oczami kobiety zatroskanej 
o szczęście znalezione w ukocha-
nym mężczyźnie, dzieciach, domu.
Autorce tomiku „Wszechświat ze 
szkła”, z którego pochodziły recy-

towane podczas wieczoru wier-
sze towarzyszyła Maria Arkusz, 
jej przyjaciółka, pianistka, akom-
paniatorka i jednocześnie kom-
pozytorka muzyki, do niektórych 
wierszy. Jej obecność pozwoliła 
na zeprezentowanie kolejnej pasji 
Weroniki Śliwiak jaką jest muzyka. 
W czasie spotkania można było 
usłyszeć między innymi wpisaną 
do kanonu piosenek o Krakowie 
„Krakowską kwiaciarkę” do słów 
jej ojca, znanego poety Tadeusza  
Śliwiaka. Spotkanie poprowadziła 
jedna z bliskich autorce osób Mag-
da Pawłowska. 
Każdy wychodząc z „Bajki” mógł 
zabrać ze sobą tomik wierszy 
„Wszechświat ze szkła” z autogra-
fem i dedykacją od autorki. Swoje 
podziękowania za pomoc w reali-
zacji tego artystycznego przedsię-
wzięcia i użyczenie sprzętu aku-
stycznego organizatorzy składają 
na ręce ks. Marcina Rozmusa. 

Janusz Rojek 
Animator kultury

XXII sezon artystyczny w Towarzy-
stwie Miłośników Muzyki i Śpiewu 
im St. Moniuszki dobiegł końca. 
Z tej okazji 29 czerwca zorgani-
zowany został koncert, w którym 
udział wzięli artyści Kameralnego 
Zespołu Pro- Arte oraz Dziecięcego 
Zespołu Perełki pod dyr. Aleksan-
dry Polak, a także zaproszeni go-
ście: krakowski artysta, śpiewak Jan 
Migała i pianistka, akompaniatorka 
Violetta Fluda. Program rozpoczęła 
„Modlitwa” St. Moniuszki, usłyszeć 
można było również „Oczarownie” 
i „Polskie kwiaty”. Jak zwykle uję-
ły wszystkich swoim występem 
dzieci, które zaśpiewały utwór „Był 
sobie król” oraz z towarzyszeniem 
fletów Katarzyny Rojek i Adrianny 

Stachury Walca J. Brahmsa. Nato-
miast zaproszeni goście zaprezen-
towali opowieść muzyczną, której 
tematem przewodnim była miłość, 
oprawioną barwnie nie tylko pięk-
nie wykonanymi utworami, ale tak-
że interesującą i w wielu miejscach 
zabawną narracją Jana Migały.
Pani Aleksandra i Pan Jan Polak ro-
bią wszystko, by muzyka klasyczna 
była obecna w życiu naszego mia-
sta tak często jak to tylko jest moż-
liwe. Ale jednocześnie taka owoc-
na działalność nie byłoby możliwa 
bez przychylności i pomocy za-
przyjaźnionego Kolejowego Towa-
rzystwa Kultury, Fundacji Zamek 
Królewski w Niepołomicach oraz 
Miasta i Gminy Niepołomice. Za to 
w tym miejscu artyści i prezes To-
warzystwa z serca dziękują. 

Aktywni seniorzy z Niepołomic
Maria Baran
Kierownik Zespołu Śpiewaczego Wrzos

Zespoły artystyczne seniorów zaproszo-
ne zostały do zaprezentowania przed szeroką 
publicznością swoich osiągnięć w dziedzinie 
kultury wyrażanych w muzyce, pieśni, tańcu 
i teatrze.

21 czerwca 2014 Zespół śpiewaczy Wrzos 
wyjechał do Trzebini, by uczestniczyć w Mało-
polskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Se-
niorów. Festiwal adresowany był do seniorów 
działających w Związkach Emerytów, Klubach 
Seniora, Kołach Gospodyń i innych organiza-
cjach zrzeszających seniorów na terenie Mało-
polski.

Zespół z Niepołomic wystąpił podczas festi-
walu w konkursie wokalnym. Rywalizując z 21 
zespołami artystycznymi seniorów, wykonał 
w 10 minutowym czasie regulaminowym dwie 
wybrane piosenki. Była to Rapsodia niepoło-
micka oraz Upływ czasu. Podczas koncertu 
Wrzosem kierowała Julia Sarnecka, a oprawę 
muzyczną na akordeonie zapewnił niezawodny 
Jan Gębała.

Jury konkursowe oceniając dobór repertu-
aru i jego oryginalność oraz strój, ogólną pre-
zentację i wyraz artystyczny postanowiło przy-
znać Zespołowi śpiewaczemu Wrzos III miejsce.

Tydzień wcześniej, 14 i 15 czerwca 2014 od-
bywały się I Ogólnopolskie Senioralia w Krako-
wie, podczas których swoją obecność zaznaczy-
ły dwa zespoły Seniorów z gminy Niepołomice.

W czasie dwudniowego święta Seniorów 
odbywały się liczne imprezy, m.in. Małopolski 

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pane-
le dyskusyjne, Korowód Seniorów oraz występy 
artystyczne na Placu Szczepańskim. 

W sobotnie popołudnie, w ramach wyda-
rzeń towarzyszących na Placu Szczepańskim 
prezentowały się dwa zespoły artystyczne se-
niorów z Niepołomic. Pierwszym z nich była 
Grupa śpiewacza Zabierzanie z Zabierzowa Bo-
cheńskiego, która podczas 20 min. koncertu za-
prezentowała wiązankę znanych piosenek oraz 
tych związanych z Zabierzowem Bocheńskim. 

Wystąpił także Zespół śpiewaczy Wrzos 

z Niepołomic, śpiewając piosenki krakowskie, 
o Niepołomicach i seniorach, m.in. Rapsodię 
niepołomicką, Hej w Bielańskim lasku, Nasze 
Niepołomice, Ach jak przyjemnie, Upływ czasu. 
Za swój udany występ otrzymał wiele ciepłych 
słów oraz zaproszenie do udziału w jesiennym 
przeglądzie twórczości artystycznej seniorów 
w Krakowie.

Imprezy tego rodzaju, jak te opisane powy-
żej pozwalają na integrację, a także pokazanie 
radosnego i aktywnego wizerunku starszego 
pokolenia. 
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KGW prężnie działa 
w Ochmanowie

Szlakiem Wielkiego Muru, 
terakotowej armii i smoków

Dorota Naglik

Koło Gospodyń Wiejskich z Ochma-
nowa w odnowionym składzie wzię-
ło się raźno do pracy i w gościnnych 
progach Domu Kultury zorganizo-
wało dwie wspaniałe imprezy.
W jedną z majowych niedziel 
mieszkańcy wsi spotkali się, aby 
wysłuchać koncertu z podwójnej 
okazji - Święta Narodowego Trze-
ciego Maja i Dnia Matki.
Przed publicznością zaprezentował 
się zespół „Fletnia” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Św. Jana Bosco w Za-
krzowie, pracujący pod kierunkiem 
Anny Ptasznik oraz uczniowie Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Niepoło-
micach, Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Krakowie i Ogniska Muzycznego 
„Dominanta”.
Świetnie przygotowani artyści 
porwali publiczność znakomity-
mi wykonaniami pieśni, piosenek 
i utworów instrumentalnych. 
Po części artystycznej przyszła ko-
lej na poczęstunek. Stoły uginały 
się wręcz pod ciężarem smako-
witości, wyczarowanych (napisać 
„ugotowanych” czy „upieczonych” 

to profanacja dla tych dzieł sztu-
ki kulinarnej!) przez Gospodynie. 
Były przepyszne domowe wędliny, 
pieczone mięsa, sałatki w oryginal-
nych smakach, ciasta.
Nie minęły nawet trzy tygodnie 
i Panie z Koła znów zaprosiły 
mieszkańców - tym razem dzie-
ci, na imprezę z okazji ich święta. 
Dawno już Dom Kultury nie wi-
dział tak licznej grupy dzieciaków. 
Od maluchów, przez starszaków aż 
po młodzież. Przez 3 godziny moż-
na było potańczyć, pośpiewać, 
odgadnąć muzyczną i bajkową 
zagadkę, poćwiczyć równowagę 
i koncentrację, wziąć udział w licz-
nych konkursach oraz poznać no-
wych kolegów i koleżanki. 
Panie z KGW obdarowały dzieci 
maskotkami i dyplomami, przygo-
towały także nagrody dla zwycięz-
ców konkursów a dodatkiem do 
całości był poczęstunek dla dzieci 
i towarzyszących im dorosłych. 
Owocowe ciasto było świetne i zni-
kało błyskawicznie. Dziękujemy 
Gospodyniom za gościnę i czeka-
my na kolejne spotkania. Zdradzę 
Państwu, że plany już są! 

Weronika Śliwiak

11 czerwca Bibliotece Publicz-
nej w Niepołomicach odbyły się 
pierwsze warsztaty w ramach re-
alizacji projektu „Cały świat za pan 
brat”. Na początek wielkiej podróż-
niczej przygody, Robert „Robb” 
Maciąg zabrał dwie grupy z Niepo-
łomic do… Chin. 
Na początek opowiedział, jak wiel-
kim i różnorodnym krajem jest Pań-
stwo Środka, a następnie zapoznał 
dzieci z tradycją, kulturą i historią 
tego mocarstwa. Wychodząc od 
czasów Cesarstwa, poprowadził 
słuchaczy pośród barwnych slaj-
dów szlakiem Wielkiego Muru, te-
rakotowej armii (wśród której posą-
gów nie znajdziemy dwóch takich 
samych żołnierzy) i smoków, które 
według chińskich legend są… do-
bre! Słuchacze zgłębiali tajemnice 
chińskiej medycyny, przyglądali się 
uprawie pól ryżowych i sposobom 
pozyskiwania różnych rodzajów 
herbaty. Wspólnie uczyli się kilku 
podstawowych zwrotów w najtrud-
niejszym ponoć języku świata! 

Oglądając oryginalne przedmioty 
przywiezione przez prowadzącego 
warsztaty, takie jak posążki smo-
ków, porcelanowe łyżki i wachla-
rze oraz popijając chińską zieloną 
herbatkę zaparzoną przez Robba 
w oryginalnym czajniku (czy wie-
dzieliście Państwo, że herbata po 
chińsku to „cza”?) w sposób bez-
bolesny uczyli się jeść pałeczkami 
– nawet chińską zupę! 
Zadaniem domowym uczestników 
warsztatów było ćwiczenie jedze-
nia pałeczkami oraz wprawianie 
się w chińskiej kaligrafii, tak aby 
podczas sierpniowego pikniku 
kończącego projekt mogli prze-
kazać te egzotyczne umiejętno-
ści niepołomiczanom. Przy okazji 
zapraszamy Państwa 10 sierpnia 
2014 roku do Parku Miejskiego 
– szczegóły na naszej stronie – bi-
blioteka-niepolomice.pl, Facebo-
ok’u i plakatach.
Na projekt „Cały świat za pan brat” 
Biblioteka Publiczna w Niepołomi-
cach zdobyła fundusze w III edycji 
konkursu grantowego „Aktywna 
Biblioteka”. 
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Opowiadali o II wojnie

Ciocia Jadzia w Niepołomicach

Na spotkanie z kombatantami II wojny światowej zaprosiła 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach swoich czytelników 10. czerwca.

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Tego dnia zaszczycili nas swoją obecno-
ścią: Halina Sztembartt oraz Mieczysław Brod-
niewski. Spotkanie z uczestnikami II wojny 
było dla nas wszystkich żywą lekcją historii 
z ostatnimi, żyjącymi obrońcami naszej Oj-
czyzny i jednocześnie naocznymi świadkami 
tamtych wydarzeń. Z przejęciem i niezwykłym 
realizmem opowiadali licznie zgromadzonej – 
i co warto dodać – wielopokoleniowej publicz-
ności o ważnych wydarzeniach, wpisanych 
w dzieje naszej Ojczyzny. Opowieści dotyczyły 
zbrojnych akcji przeciwko okupantowi, trud-
nych warunków podczas udzielania pomocy 
medycznej rannym żołnierzom, codziennego 
życia w kraju ogarniętym wojenną grozą. Nie 
obyło się również bez wspomnień związanych 
z tragiczną sytuacją żołnierzy AK w czasach 

PRL-u. Zarówno pani Halina jak i pan Mieczy-
sław ze łzami w oczach wspominali swoich 
kolegów, którzy przeżyli okrucieństwa wojny, 
a po jej zakończeniu zginęli w komunistycz-
nych więzieniach na skutek tortur i niesprawie-
dliwych wyroków.

Wśród publiczności znalazł się Tadeusz 
Dąbrowski, 97–letni weteran II wojny świato-
wej. Pan Dąbrowski również podzielił się wo-
jennymi wspomnieniami. Przypomniał nam 
o szczególnym znaczeniu bitwy pod Monte 
Cassino, której to niedawno obchodziliśmy 
uroczyście 70. rocznicę. Podkreślił, że pamięć 
o walczących tam w 1944 r. polskich żołnier-
zach, pomogła Polakom walczyć o wolność 
i niepodległość w czasach komunizmu. Z nim 
zaśpiewaliśmy wspólnie pieśń pt. „Czerwone 
maki spod Monte Cassino”.

Kombatanci wyrazili swoją radość i chęć 
spotykania się szczególnie z młodzieżą, gdyż 

Halina Sztembartt
mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego, już w 1941 
r. rozpoczęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej 
i wtedy też ukończyła kurs sanitarny. Ze wzruszeniem 
opowiadała o wojennej młodości oraz o odpowie-
dzialnej misji ukrywania w swoim mieszkaniu ofi-
cera polskiego wywiadu, który podejmował łączność 
z Londynem. Obecnie pełni funkcję v-ce przewodni-
czącej Funduszu Pomocy Żołnierzom AK.

Mieczysław Brodniewski
od 1942 r. działał w oddziałach AK w Obwodzie 
„Dębica”. W czasie kampanii wrześniowej brał czyn-
ny udział w jednostce pomocniczej przy ochronie 
mostów, schronów, obsłudze łączności. Był uczest-
nikiem rozbicia niemieckich taborów w Wielopolu.

Eliza Piotrowska
jest absolwentką historii sztuki Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersita La Sapienza 
w Rzymie. Pisanie zaś – jak mówi „to jedna z jej ży-
ciowych funkcji, to oddech, wentyl i sens”.
Napisała zatem kilkadziesiąt książek dla najmłodszych 
czytelników m.in. „Alfabecik dla dzieci. Cyferki dla nie-
wielkich”, ”Ortografia czyli heca, którą wszystkim się 
zaleca”, „Bajka o czasie”, „A ja jestem Polak mały moim 
krajem jest świat cały”, serię książek o „Cioci Jadzi i Tup-
ciu Chrupciu oraz „Świętych Uśmiechniętych”.
Obecnie autorka od kilku lat meszka w Brazylii, po-
zostając pod urokiem zarówno kraju jak i ludzi w nim 
mieszkających.

bardzo cieszy ich jej zaangażowanie i kultywo-
wanie patriotyzmu. 

Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie 
Młodzi dla Niepołomic we współpracy z Biblio-
teką Publiczną w Niepołomicach.

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

28 maja biblioteki w Niepołomicach i w 
Staniątkach gościły Elizę Piotrowską, cenioną 
autorkę i ilustratorkę książek dla dzieci. 

W czytelni niepołomickiej biblioteki na Pa-
nią Elizę oczekiwało ponad 60 zaproszonych 
dzieci z klas I i II Szkoły Podstawowej w Niepo-
łomicach, a w staniąteckiej bibliotece grupa 
drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Sta-
niątkach. Młodzi czytelnicy z radością i entuzja-
zmem powitali pisarkę i jej towarzyszkę – lalkę 
przypominającą Ciocię  Jadzię, trochę zwario-
waną, ale zawsze zadowoloną i uśmiechniętą 
bohaterkę serii zabawnych książek. Autorka 
zdradziła, że pisze w nich o sobie i swojej brata-
nicy Oliwce, z którą przeżywały różne zabawne 
przygody. Przeczytane przez nią ulubione roz-
działy z książek „Ciocia Jadzia. Szkoła” i „Ciocia 
Jadzia w Rzymie”  rozbawiły dziecięcą publicz-

ność. A kumple Cioci Jadzi -  Zenon Pieluszka, 
Heniek Rockman czy Gienek Powsinoga mocno 
- „utkwili” w pamięci małych słuchaczy.

Była też podróż do Wiecznego Miasta. Pi-
sarka bowiem prezentując swój przewodnik dla 
dzieci pt. ”To miasto nazywa się Rzym” opowie-
działa o miejscach, które warto zwiedzić, a także 
zapoznała dzieci z niektórymi zwyczajami i cie-
kawostkami np. we Włoszech.

Skupienie i wyciszenie towarzyszyły kolej-
nej prezentacji – rymowanej opowieści z serii 
Święci Uśmiechnięci, poprzez którą Eliza Pio-
trowska przybliżyła dzieciom historię małego 
Lolka, „który wyrósł na Karola, filozofa, duszpa-
sterza, a w końcu papieża Jana Pawła II - jedną 
z największych postaci XX wieku. Potem zacyto-
wała fragmenty książki uczącej tolerancji i sza-
cunku dla ludzi pt. „My – ludzie”.

Blisko godzinne spotkanie szybko dobie-
gło końca. Było połączeniem nauki i radosnej 
wspólnej  zabawy. Najważniejszy był jednak ten 

cudowny, naturalny uśmiech i humor, którymi 
Eliza Piotrowska obdarowała zarówno tych „ma-
łych” jak i „dużych” słuchaczy spotkania. 
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Bezpieczeństwo

Bezpieczne wakacje - część 2
Okres wypoczynkowy w pełni. Każdy chce wykorzystać czas pięknej pogody jak najlepiej. Aby wypoczynek był nie tylko 

relaksujący, ale i bezpieczny, podpowiadamy i przypominamy, jak się do niego przygotować. 

Wypoczynek nad wodą
podczas upałów najwięcej ludzi decyduje się na wypoczynek nad 

wodą. Warto pamiętać, by zażywając kąpieli do wody wchodzić stop-
niowo. Różnica temperatur między wodą a powietrzem może wy-
wołać szok termiczny i skurcz mięśni. przy korzystaniu z wszelkiego 
rodzaju sprzętu pływającego należy dbać o własne bezpieczeństwo 
zakładając kamizelki ratunkowe. 

podczas wystąpienia burzy nad akwenem wodnym w żadnym 
wypadku nie możemy zostać w wodzie, ani jakiejkolwiek jednost-
ce pływającej. Jeżeli korzystamy z łodzi, czy kajaka to najrozsądniej 
przed burzą przycumować je przy brzegu, aby płynące nie stwarza-
ły dodatkowego zagrożenia. podczas burzy najlepiej nie przebywać 
w sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych. 

pamiętać musimy również o numerze alarmowym – 601 100 100 
– do Wodnego (Morskiego) Ochotniczego pogotowia Ratunkowego 
lub 112 czy też 998 do Straży pożarnej. Tylko te podmioty udzielą nie-
zbędnej pomocy podczas wypadów na akwenach i ciekach wodnych.

przy kąpieli wodnej często korzystamy też z okazji, by zażyć ką-
pieli słonecznych. Tu należy pamiętać, by nie przesadzić – zbyt długie 
przebywanie na słońcu może powodować poparzenia słoneczne, a w 
dalszej perspektywie nowotwory skóry. Opalając się warto pamiętać 
o preparatach z filtrem dobranym do rodzaju karnacji. 

Wypoczynek w górach
podczas wypoczynku w górach przyda się znajomość numeru 

Tatrzańskiego (Górskiego) Ochotniczego pogotowia Ratunkowego  
601 100 300. Ale aby nie trzeba było z niego korzystać należy od-
powiednio przygotować się i zaplanować wyprawę. Oczywistością, 
o której nie wszyscy pamiętają, są buty odpowiednie do wspinaczki 
górskiej. Należy też ze sobą zabrać ciepłe i nieprzemakalne ubranie na 
wypadek nocowania na szlaku, a także wyposażyć się w odpowiedni 
zapas wody i pożywienia oraz podręczną apteczkę pierwszej pomocy. 
przed wyjściem w wyższe partie górskie należy bezwzględnie spraw-
dzić pogodę. poza tym trzeba pamiętać, by zostawić w schronisku 
czy pensjonacie informację, gdzie idziemy. 

Jeżeli w górach zastanie nas burza na szlaku bezwzględnie musi-
my kierować się w dolne partie najlepiej dolinami, tak aby nie zostać 
na odkrytym skalnym terenie oraz bezpośrednio pod drzewami. Sta-
rajmy się unikać schodzenia wzdłuż strumyków. 

Ważne jest, aby nie pozostawać na otwartym terenie, ale również 
nie pod drzewami. Jeśli możemy wykorzystajmy zagłębienie terenu 
(rowy, wąwozy, doły), w którym możemy przykucnąć i przeczekać 
niekorzystne zjawisko. Jeżeli jednak mamy przysłowiowego pecha 
i w naszym otoczeniu sama równina i drzewa to najlepiej przykuc-
nąć około 15 metrów od drzewa w kierunku otwartej przestrzeni. 
Spowoduje to, że wysokie drzewo będzie naszym piorunochronem, 
a odległość spowoduje, że prawdopodobnie nie zostaniemy poraże-
ni. pamiętać należy również o niedotykaniu metalowych elementów 
(wyrzucamy je), o wyłączeniu telefonu komórkowego i o tym, że 
podczas burzy nie biegniemy. 

Najlepiej przeczekać burzę, nawałnicę czy też huragan w budyn-
ku. Należy jednak pamiętać o wyłączeniu w nim odbiorników prądu 

(najbezpieczniej wyłączmy główne zawory prądu i gazu), koniecznie 
trzeba pozamykać okna i drzwi i pozostać przy ścianach nośnych 
obiektu wyposażając się w latarkę. 

przed wyjściem na zewnątrz należy się upewnić, że burza jest już 
daleko. Jak to sprawdzić? Naukowcy podają, że jeśli od zobaczenia 
błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynie ok. 3 sekundy to ude-
rzenie pioruna nastąpiło ok. kilometr od naszej lokalizacji. przerwa 
opadów deszczu po burzy nie oznacza, że piorun już nie uderzy, tzw. 
suche pioruny są niezwykle groźne. Jeżeli jedziemy samochodem 
i zastanie nas nawałnica należy bezwzględnie zmniejszyć prędkość, 
a najlepiej się zatrzymać w bezpiecznym miejscu i przeczekać.

Wypoczynek w lesie
Są dwie rzeczy, które zagrażają naturze w lasach: śmieci oraz 

ogień. Nie wolno kategorycznie rozpalać ognisk w lesie, chyba że na 
polanie w odległości 100m od drzew odpowiednio przygotujemy na 
to miejsce i zaopatrzymy się w wodę do ewentualnego niekontrolo-
wanego rozprzestrzenienia się ognia. Nie wolno jednak odejść dalej 
bez dokładnego zgaszenia takiego ogniska. Nie pozwólmy dzieciom 
bawić się ogniem w lesie, sami nie palmy w nim papierosów. Nie wy-
rzucajmy żadnych śmieci, a zwłaszcza szklanych butelek i słoików, 
gdyż ich dna w połączeniu z promieniami słonecznymi mogą zaini-
cjować pożar. pozostawienie rozgrzanego układu wydechowego na-
szego pojazdu w bliskiej odległości wysuszonej ściółki leśnej może 
skutkować wybuchem pożaru. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 
wysypanie mokrej skoszonej trawy na skraju lasu również spowoduje 
pożar. Dzieje się tak, bo w stercie skoszonej trawy będą zachodziły 
procesy biologiczne (gnicie), które mogą spowodować wydzielanie 
dużej ilości ciepła, które z kolei ogrzewając od środka wyschniętą 
z czasem trawę zapali ją. I w ten nieświadomy sposób możemy do-
prowadzić do pożaru.

Jeżeli zauważymy pożar w lesie należy powiadomić Straż pożarną 
dzwoniąc pod numer 998 lub 112 do Wojewódzkiego Centrum po-
wiadamiania Ratunkowego. po zaalarmowaniu odpowiednich służb 
możemy przystąpić do próby ugaszenia pożaru jeśli jest mały przy 
pomocy szpadli, łopat czy gałęzi pamiętając jednak, aby brać możli-
wości na zamiary i nie ryzykować swoim życiem ani zdrowiem.

Gdziekolwiek byśmy nie byli podczas upałów należy często uzu-
pełniać płyny, ograniczając spożycie alkoholu i kawy. Trzeba bardziej 
zatroszczyć się o dzieci, osoby chore (przede wszystkim na serce) 
oraz te w podeszłym wieku. Nie wolno zapominać o zwierzętach do-
mowych, one też będą potrzebowały wody więcej niż zazwyczaj. 

Kategorycznie zabronione jest zostawianie w czasie upałów w sa-
mochodach dzieci oraz zwierząt. Nagrzewające się wnętrze samo-
chodu stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Kluczowe – tak w wakacje, jak i przez cały rok – są rozwaga i roz-
sądek. posłuchajmy ich, aby po okresie letnim spotkać się pełnym 
energii z kolegami, koleżankami w szkole i pracy.

Marcin Żarek
oficer Państwowej Straży Pożarnej
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Zmiany w prawie drogowym
31 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo

Tomasz Joniec 
Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach 

I tak na podstawie dokonanych zmian i za-
pisu art.4a pieszy poruszający się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 
obowiązany używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla innych uczest-
ników ruchu, chyba że porusza się po drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po 
chodniku, przy czym przepisu tego nie stosuje 
się w strefie zamieszkania.

Nasze bezpieczeństwo zależy przede 
wszystkim od nas, dlatego odpowiednie wypo-
sażenie przede wszystkim pieszego, ale również 
rowerzysty, w odblaski (kamizelkę odblaskową, 
szelki i pasy odblaskowe, opaski odblaskowe 
lub odblaskową odzież wierzchnią) ma realny 
wpływ na ochronę naszego życia i zdrowia – 
w konfrontacji z autem zarówno rowerzysta jak 

i pieszy zawsze stoi na przegranej pozycji.
Ponadto w dniu 21 czerwca br. weszły 

w życie postanowienia ustawy z dnia 4 kwietnia 
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektó-
rych innych ustaw, która m.in. zmieniła brzmie-
nie treści art. 80 § 1 pkt. 1 Kodeksu Wykroczeń 
znosząc dotychczas istniejący zakaz przejeżdża-
nia rowerem wzdłuż po wale przeciwpowodzio-
wym, na którym nie ma drogi o dostatecznie 
mocnej nawierzchni.

Wakacyjne wyjazdy to okres, w którym 
częściej niż zazwyczaj mamy możliwość ko-
rzystania z przejażdżek rowerowych. Bardzo 
często rowery przewożone są samochodami 
na specjalnych bagażnikach zamontowanych 
na dachu lub bagażnikach zamontowanych na 
haku holowniczym. Tutaj należy zwrócić uwa-
gę na bardzo istotną kwestię dotyczącą rodza-
ju bagażnika montowanego na haku. Zgodne 
ze stosownymi przepisami jest zamontowanie 

na haku holowniczym takiego bagażnika ro-
werowego, którego ładunek nie powoduje 
zasłonięcia tylnych świateł pojazdu oraz 
tablicy rejestracyjnej. Obecnie obowiązu-
jące przepisy nie przewidują czasowego de-
montażu z pojazdu przedniej lub tylnej tabli-
cy rejestracyjnej w celu umieszczenia jej na 
bagażniku rowerowym ewentualnie wydania 
trzeciej tablicy rejestracyjnej. Ponadto art. 60 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
sankcjonuje wykroczenie polegające na zakry-
waniu świateł lub urządzeń sygnalizacyjnych, 
tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych 
tablic albo znaków, które powinny być widocz-
ne. Biorąc to pod uwagę trzeba jednak podkre-
ślić, że na rynku są dostępne takie bagażniki, 
które umożliwiają montaż rowerów z tyłu po-
jazdu samochodowego zgodnie z przepisami, 
nie zasłaniając tylnej tablicy rejestracyjnej oraz 
tylnych zewnętrznych świateł pojazdu.

Otwarta remiza

Spotkanie ze strażakami

Paweł Dąbroś 
naczelnik OSP Niepołomice

Strażacy z Niepołomic prowadzą 
coroczną akcję „Dni otwartej Remi-
zy OSP”, podczas której przyjmu-
jemy zorganizowane grupy dzieci 
i młodzieży ze szkół i przedszkoli.
Podczas wizyt dzieci prowadzone 
są pokazy gaszenia, pokazy sprzę-
tu jakim dysponują strażacy oraz 
krótkie pogadanki z ważnych za-
gadnień z profilaktyki przeciwpo-
żarowej oraz ze znajomości nume-
rów alarmowych i postępowania 
na wypadek powstania pożaru. 
Te wszystkie atrakcje strażacy gwa-
rantują w remizie strażackiej przy 

ulicy Grunwaldzkiej 7, natomiast, 
gdy strażacy muszą wyjeżdżać 
z jednostki, plan pokazów trzeba 
ustalać wcześniej ze wzglądu na 
miejscowe warunki. 
Tegoroczna akcja przyciągnęła 
wielu chętnych, jednak rok 2013 
był kluczowy w pokazach, w któ-
rych ponad 400 dzieci odwiedziło 
niepołomicką jednostkę. Akcje, 
które prowadzą druhowie od kilku 
lat przyciągają coraz więcej chęt-
nych, dlatego druhowie przygotu-
ją własny ogródek strażacki gdzie 
najmłodsi będą mogli spróbować 
swoich sił w małym torze przeszkód 
czy gaszeniu pożaru w specjalnie 
do tego zbudowanym domku. 

Jolanta Rusin
wychowawca
PS nr 1 w Niepołomicach

18. czerwca każdy przedszkolak 
z Samorządowego Przedszkola nr 
1 miał okazję dowiedzieć się wie-
lu cennych i ciekawych informacji 
na temat pracy strażaka. Dzieci 
uczestniczyły w pogadance na te-
mat bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowgo i dowiedziały się, jak należy 
się zachować w sytuacjach zagro-
żenia życia. Ponadto poznały spe-
cyfikę działań strażackich ucząc się 
- jak gasi się pożary, w jaki sposób 
strażacy niosą pomoc podczas 
zdarzeń drogowych i w różnych sy-
tuacjach kryzysowych, które mogą 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi.
Największą atrakcją wprowadza-
jącą w zachwyt wszystkich małych 
uczestników tego spotkania, była 
możliwość zobaczenia, jak wyglą-

da wewnątrz samochód strażacki, 
co kryje w swym wyposażeniu, jak 
działa sprzęt gaśniczy oraz jak to 
jest nosić hełm strażacki. Pod czuj-
nym okiem strażaków przedszko-
laki uczestniczyły w tym niezwykle 
ciekawym pokazie, dzięki temu po-
znały - jak trudna i wymagająca jest 
praca strażaka. Wielu nie zniechęcał 
fakt, że muszą jeszcze trochę doro-
snąć, by móc służyć w straży pożar-
nej – z wielkim przekonaniem obie-
cywały, że też zostaną strażakami.
Serdecznie dziękujemy straża-
kom ochotnikom z Niepołomic za 
przybycie do naszego przedszkola 
i prezentację lekcji z zakresu profi-
laktyki przeciwpożarowej, o której 
dzieci opowiadały jeszcze długo 
po skończonej wizycie. Jest to do-
wód na to, jak ważne było dla nich 
to spotkanie oraz jak wielu wrażeń 
i radości dostarczyło każdemu ma-
łemu przedszkolakowi.
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Stosunki między sąsiadami
Ostatni z cyklu artykułów poświęconych tzw. prawu sąsiedzkiemu dotyczy działań właściciela nieruchomości,  
które wywierają bezpośredni wpływ na grunt sąsiedni. Ustawodawca stara się zrównoważyć w pewnym stopniu 
jego interesy z interesem sąsiadów.

Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy

Krzysztof Sondel
adiunkt, Zakład Prawa
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

Prawo własności podlega zatem pewnym 
ograniczeniom w sytuacji, gdy może to dopro-
wadzić do wyrządzenia szkody właścicielom 
sąsiednich nieruchomości. Trzeba pamiętać 
o zasadzie, że wykonywaniem swojego prawa 
nie wolno szkodzić innym.

Właściciel nie ma zatem pełnej swobody 
w korzystaniu ze swojego gruntu. W szczególno-
ści jest zobowiązany powstrzymać się od działań, 
które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikają-
cą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości oraz stosunków miejscowych. To 
ogólne stwierdzenie odnosi się do wielu sytuacji, 
w których właściciel lub użytkownik gruntu ko-
rzysta wbrew jego przeznaczeniu określonym 
w planie zagospodarowania przestrzennego lub 
jego działania są bardzo uciążliwe dla sąsiadów 
(nieprzyjemne zapachy związane z hodowlą 
zwierząt gospodarskich prowadzonej na terenie 
gęstej zabudowy, składowanie odpadów, działal-
ność produkcyjna powodująca nadmierny hałas, 
spalanie śmieci, odprowadzenie wody opadowej 
na grunt sąsiedni, wznoszenie budynku, który 
pozbawi lub w znacznej mierze ograniczy dostęp 
do światła słonecznego sąsiedniej nieruchomo-
ści itp.). Takie postępowanie prowadzi do rosz-
czenia sąsiada o przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem i o zaniechanie naruszeń, a także o na-
prawienie wyrządzonej szkody. 

Ponadto ustawodawca wprowadza zakaz 

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny

Beata Kaczmarczyk-Filipek
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wie- 
liczce wraz z współpracownikami

Urząd Skarbowy w Wieliczce otrzy-
mał drugi rok z rzędu certyfikat: 
„Urząd Skarbowy Przyjazny Przed-
siębiorcy w 2014 r.” 
Głównym założeniem konkursu 
organizowanego przez Business 
Centre Club przy współudziale 
Ministerstwa Finansów jest przede 
wszystkim promowanie wysokich 
standardów obsługi klienta oraz 
tworzenie życzliwej i profesjonal-
nej atmosfery między urzędami 
skarbowymi a przedsiębiorcami, 
zwłaszcza poprzez akceptację 
wzajemnych praw i obowiązków, 

które towarzyszą działalności 
urzędów i przedsiębiorców oraz 
zaufanie wobec działań podejmo-
wanych przez obie strony. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
urzędy skarbowe oceniane były 
na podstawie sumy punktów przy-
znanych przez przedsiębiorców 
w wypełnionej ankiecie konkur-
sowej. Ocenie podlegały jakość 
obsługi podatnika przez urząd, ła-
twość komunikacji z urzędem oraz 
kompetencje pracowników. An-
kiety oceniające urzędy były prze-
syłane do Kanclerzy Lóż Regional-
nych BCC, którzy koordynowali 
konkurs na szczeblu regionalnym. 
Uroczystość regionalna wręczenia 
wyróżnień miała miejsce w dniu 

16 czerwca 2014r. w Małopolskiej 
Loży Business Centre Club nato-
miast oficjalna gala odbyła się 
w dniu 25 czerwca 2014 r. w głów-
nej siedzibie BCC w Warszawie. 
W uroczystości oficjalnej uczest-
niczyli Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Finansów - Jacek Kapica, 
prezes BCC - Marek Goliszewski, 
przedstawiciele 63 nagrodzonych 
US oraz zaproszeni goście.
Prawo używania tytułu przysługu-
je przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzy-
gnięcia następnej edycji konkursu.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim przedsiębior-
com, którzy wypełniając ankiety konkursowe oddali swój głos na Urząd 
Skarbowy w Wieliczce, za pozytywną ocenę pracy urzędu i przyznane 
wyróżnienie. Uznanie, jakie Państwo wyrazili stanowi dla nas motywa-
cję do dalszej pracy nad doskonaleniem obsługi w naszym urzędzie, 
tak, by była ona w pełni profesjonalna i spełniała oczekiwania Klien-
tów. Jednocześnie zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach - otrzy-
manie takiego tytułu niezwykle zobowiązuje do stałego doskonalenia 
się i do dalszego otwarcia się na sprawy przedsiębiorców.

dokonywania robót ziemnych w taki sposób, 
żeby groziło to nieruchomościom sąsiednim 
utratą oparcia. Nie dotyczy to wyłącznie np. wy-
kopów pod fundamenty, ale również odprowa-
dzenia wody opadowej wskutek podniesienia 
poziomu terenu i związanego z tym niebezpie-
czeństwa podmycia fundamentów budynku 
sąsiedniego.

Kolejną kwestią jest przekroczenie granicy 
przy budowie budynku. Budowa na cudzym 
gruncie jest bezwzględnym naruszeniem pra-
wa własności i może wywołać określone konse-
kwencje dla inwestora oraz jego sąsiada. Zgod-
nie z przepisami ustawy przekroczenie granicy 
przy budowie musi nastąpić bez winy umyślnej 
budującego (np. z powodu błędnego wytyczenia 
granic budynku na działce), natomiast właściciel 
nieruchomości sąsiedniej nie sprzeciwił się temu 

bez nieuzasadnionej zwłoki. Brak sprzeciwu 
może prowadzić do utraty przez niego prawa żą-
dania przywrócenia stanu poprzedniego, z wy-
jątkiem sytuacji, jeżeli grozi mu niewspółmiernie 
wielka szkoda. Oczywiście może żądać stosow-
nego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie 
służebności gruntowej albo wykupienia zajętej 
części gruntu, która na skutek budowy utraciła 
dla niego znaczenie gospodarcze. 

Natomiast osoba budująca na cudzym 
gruncie nie ma prawa żądania wykupienia przez 
siebie zajętej części sąsiedniej nieruchomości. 
Trzeba tu podkreślić, że uzyskanie przez inwe-
stora pozwolenia na budowę ze strony organu 
administracji, nie stanowi podstawy do wyłą-
czenia jego winy umyślnej ani nie pozbawia 
prawa wniesienia sprzeciwu ze strony właści-
ciela gruntu, którego granice zostały naruszone.

Prawo
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Turecki Krzysztof
dyrektor ds. sportu SFS

Z tej okazji 28-29 czerwca na stadionie 
sportowym LKS Czarni Staniątki odbyła się 
dwudniowa impreza sportowa dla wszystkich 
miłośników piłki nożnej, zarówno tych najmłod-
szych jak również troszkę starszych.

Na uroczystym rozpoczęciu świętowania 
byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Niepoło-
mice Roman Ptak, Przewodniczący Rady Mia-
sta Marek Ciastoń, prezes LKS Czarni Staniątki 
Adam Gawlik oraz przedstawiciele placówek 
oświatowych, władz samorządowych i firm 
partnerskich.

Po przedstawieniu krótkiej historii, trene-
rów i prezentacji wszystkich grup szkolenio-
wych przekazano podziękowania dla wszyst-
kich osób, firm i instytucji, które na przestrzeni  
5 lat wspierały i współpracowały ze Szkołą 
Futbolu Staniątki. Później nagrodzono zawod-
ników za wzorowe reprezentowanie barw klu-
bowych oraz postawę i zaangażowanie godne 
dojrzałego i profesjonalnego piłkarza. Z rąk 
trenerów specjalne nagrody otrzymali Waligó-
ra Szymon, Sendor Adam, Maśnica Dominik, 

Krówka Franciszek, Kominiak Nikodem, Lasek 
Kacper, Uryga Krystian, Pieprzyca Kamil, Mazur 
Dominik, Burda Tomasz, Czech Karol, Seweryn 
Bartosz, Urbańczyk Kacper, Mateusz Kaleta, Lis 
Jakub, Kamiński Mateusz, Taborski Jakub, Piotr 
Boćwiński, Ostrowski Eryk, Piszczek Marcin 
i Wdaniec Grzegorz.

Ostatnim punktem ceremonii otwarcia była 
prezentacja filmu promocyjnego Szkoły Futbolu 
Staniątki oraz smutny moment jakim było po-
dziękowanie za współpracę trenerowi Michałowi 
Jania, który od połowy lipca będzie trenerem 
grup młodzieżowych w Wiśle Kraków.

Następnie wszyscy zawodnicy zostali po-
dzieleni na grupy wiekowe, w których uczest-
niczyli w turniejach piłkarskich, konkursach, 
zabawach i turnieju w FIFA 2014. Został rów-
nież rozegrany turniej wewnętrzny na mobil-
nym boisku, które zostało specjalnie zamówio-
ne na tę okazję.

Na zakończenie, każdy zawodnik otrzy-
mał poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy. 
Zostały również rozdane wyróżnienia za za-
angażowanie i postawę sportową w sezonie 
2013/14, którymi uhonorowani zostali: Michał 
Raś, Konrad Adamczyk, Mikołaj Jędrzejczyk, Mi-

kołaj Szpinda, Patryk Jędral, Mateusz Kacprzak, 
Patryk Kaczmarczyk, Sebastian Klima, Filip No-
wak, Krzysztof Morawiec, Paweł Piotrowski, Ja-
rosław Klima, Filip Prochwicz, Damian Michalik, 
Szymon Michalski, Jakub Grochot, Jakub Baran 
i Antoni Ledniowski.

5-lecie staniąteckiej szkoły futbolu
W pierwszy weekend wakacji, Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki obchodziło swój pierwszy mały 
jubileusz - 5-lecia działalności Stowarzyszenia, którego głównym celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród 
najmłodszych na terenie powiatu wielickiego.

Pierwszy rok działalności był bardzo trudny. Byliśmy pierwszą szkółką piłkarską na terenie powiatu wielickiego, nie mieliśmy wzorca pod względem 
struktury organizacji oraz systemu szkolenia. Do wszystkiego dochodziliśmy sami, metodą prób i błędów. Z każdym następnym rokiem, zdobywaliśmy 
cenne doświadczenia sportowe, które pozwoliły nam rozbudować i udoskonalić zarówno strukturę organizacji pracy, jak również system szkolenia 
sportowego.

Obecnie blisko 200 zawodników w wieku od 4 do 12 lat doskonali swoje umiejętności piłkarskie w 11 grupach szkoleniowych a treningi SFS od-
bywają się aż w 8 miejscowościach – Staniątkach, Niepołomicach, Podłężu, Woli Batorskiej, Śledziejowicach, Wieliczce, Krzyszkowicach oraz Sierczy. 
Głównym celem stowarzyszenia jest oczywiście wyszkolenie dobrych piłkarzy, którzy z powodzeniem będą reprezentować kluby piłkarskie na wysokim 
poziomie rozgrywek, ale również wychowanie dobrych ludzi. Sport niesie ze sobą wartości takie jak koleżeństwo, wysoka kultura osobista, zasady 
zdrowego odżywiania i trybu życia, umiejętność radzenia sobie z przegraną i zasady fair play. Wszystkie te wartości przekazujemy naszym zawodni-
kom podczas każdego spotkania.

5 lat temu, wspólnie założyliśmy sobie kilka głównych celów do realizacji i śmiało mogę powiedzieć, że udało nam się je zrealizować w 100% za co 
dziękuję wszystkim osobom, które się do tego sukcesu przyczyniły. Od strony organizacyjnej dziękuję całemu zarządowi Stowarzyszenia oraz Urzędowi 
Miasta i Gminy w Niepołomicach, Starostwu Powiatowemu w Wieliczce, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz Unii Europej-
skiej. Dziękuję również firmom, które w różnym stopniu pomagają Szkole Futbolu a są to przede wszystkim: firma Cool-Service, Unimięs, Arispol, Staco, 
Kraksport oraz Piekarnia Iwona. 

Od strony sportowej, dziękuję wszystkim trenerom, którzy w doskonały i sumienny sposób prowadzą swoje grupy szkoleniowe a przy tym samym 
przekazują również wartości wychowawcze swoim podopiecznym. Szczególnie dziękuję trenerowi Michałowi Jania za zaangażowanie i oddanie swo-
jej pasji, życząc mu równocześnie dalszego rozwoju i doskonalenia w zawodzie trenera oraz sukcesów sportowych w nowym klubie jakim od połowy 
lipca będzie Wisła Kraków.

Na koniec swoje słowa podziękowania kieruje do wszystkich osób, które na co dzień oraz przy okazji organizowanych przez Szkołę Futbolu turniejach 
piłkarskich, a także innych wydarzeniach sportowych poświęcają swój czas na zasadzie wolontariatu. 

Teraz przed nami kolejne, nowe wyzwania do realizacji. Poprzeczkę postawiliśmy sobie bardzo wysoko. Przede wszystkim chcemy się dalej rozwijać, 
dlatego planujemy założyć kolejne grupy treningowe w innych miejscowościach, a także wprowadzić dodatkowe treningi w już powstałych grupach 
szkoleniowych. Jednak głównym naszym celem, do którego będziemy dążyć, jest pozyskanie partnera sportowego w postaci klubu europejskiego, co 
umożliwi nam udoskonalenie sytemu szkolenia piłkarskiego, organizowanie wyjazdów na mecze i obozy zagraniczne, a także udział w międzynarodo-
wych turniejach i meczach towarzyskich. Prowadzimy już rozmowy z kilkoma zagranicznymi klubami z czołowych europejskich lig, mam wielką nadzieję, 
że zakończą się one pozytywnie.

Turecki Krzysztof
dyrektor ds. sportu

Szkoła Futbolu Staniątki
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I BiznesCup za nami
7 i 8 czerwca została rozegrana pierwsza edycja piłkarskich mistrzostw firm O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice – BiznesCup Niepołomice. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki 
przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W turnieju rywalizowało 12 zespołów na obiektach sportowych 
typu orlik w Niepołomicach i Woli Batorskiej. W pierwszym 
dniu rozgrywki były prowadzone w dwóch grupach w syste-

mie każdy z każdym 2x12 minut. 
W wyniku losowania, które odbyło się 12 maja w Zamku Królew-

skim w Niepołomicach do grupy A trafiły następujące zespoły: RMF 
MAXXX, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Kopalnia Soli 
Wieliczka, Coca-Cola, Cool-Service i Cedrob, natomiast w grupie B 
rywalizowały ze sobą takie drużyny jak: Silgan White Cap, Inpost, 
Ościżnica&Klimax, Biznes Liga, Nidec i Alpha Technology. 

W drugim dniu turnieju, drużyny adekwatnie do osiągniętych 
wyników zostały podzielone na trzy grupy, w których rywalizowały 
w systemie pucharowym o miejsca 1-4, 5-8 oraz 9-12. W grupie trze-
ciej znalazły się zespoły Cool-Service i Cedrob oraz Silgan White Cap 
i Inpost, ale mecze w tej grupie zostały rozegrane w systemie każdy 
z każdym ponieważ zespół Inpost wycofał się z turnieju. Grupę wal-
czącą o miejsca 5-8 utworzyły drużyny Urząd Miasta i Gminy w Nie-
połomicach, Coca-Cola oraz Alpha Technology i Nidec. Natomiast do 
grupy walczącej o miejsca 1-4 awansowały zespoły, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca z grupy A i B, a były to odpowiednio: Kopalnia Soli 
Wieliczka i RMF MAXXX oraz Biznes Liga i Ościeżnica&Klimax.

W finale BiznesCup Niepołomice spotkały się dwa najlepsze 
zespoły turnieju RMF MAXXX i Ościeżnica&Klimax. Wysoki po-
ziom sportowy, piękna pogoda, która przyciągnęła wielu kibiców, 
najmłodsi wychowankowie Szkoły Futbolu Staniątki wyprowadzają-
cy zawodników na boisko, wiele składnych akcji i pięknych bramek 
sprawiło, że mecz ten miał oprawę godną finału turnieju I edycji Bin-
zesCup Niepołomice 2014.

po emocjach sportowych przyszedł czas na uroczystość zakoń-
czenia turnieju. podobnie jak przy losowaniu grup, wszyscy zawod-
nicy i przedstawiciele poszczególnych drużyn spotkali się w Zamku 
Królewskim w Niepołomicach. Rozdano dyplomy za udział w tur-
nieju dla każdej drużyny, nagrody specjalne za tytuł Najlepszego 
Zawodnika i Bramkarza turnieju, Króla Strzelców oraz Zawodnika 

i Drużyny Fair play. Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca 
otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, puchary, 
a trzy najlepsze zespoły dodatkowo otrzymały nagrody pieniężne, 
a każdy zawodnik pamiątkowy medal. 

Dziękuję głównym sponsorom turnieju firmom: Cedrob oraz 
Viacore Consulting, a także tym, które w różnym stopniu wsparły 
BiznesCup Niepołomice, były to Kraksport, Smaczne Obiady Nie-
połomice, Biznes Liga, piekarnia Iwona, a także szkoły podstawowe 
w Niepołomicach i Woli Batorskiej. 

Dziękuję również wszystkim osobom, które zaangażowały się 
przy organizacji i przeprowadzeniu turnieju na zasadzie wolontaria-
tu pełniąc odpowiedzialne i trudne funkcje. 

I edycja BiznesCup Niepołomice to 42 rozegrane spotkania, 
w których padło aż 247 bramek. Już teraz serdecznie zapraszamy 
na II edycję turnieju, tym razem zimową, która zostanie rozegrana 
w przyszłym roku na przełomie stycznia i lutego na halach sporto-
wych na terenie powiatu wielickiego.

Krzysztof Turecki
Szkoła Futbolu Staniątki

Sport
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900 osób biegło za żubrem
Prawie 900 biegaczy gościliśmy 29 czerwca w Niepołomicach podczas  
VI Biegu Astor w Pogoni za Żubrem. Gdyby zsumować dystanse wszystkich 
zawodników, to okazuje się, że łącznie przebiegli 10 675 kilometrów.

Joanna Musiał

Gorąco było nie tylko ze względu na tem-
peraturę powietrza (gdy zawodnicy startowali 
były 34 stopnie Celsjusza), ale i emocje. Atmos-
ferę dodatkowo podgrzewały energiczne ryt-
my, jakie dobiegały z głośników.

Po sygnale startu spod Zamku Królewskie-
go wyruszyło blisko 900 osób. Kilka dobrych 
minut minęło zanim wszyscy opuścili ścisłe 
centrum miasta. Pobiegli w kierunku Puszczy 
Niepołomickiej, w której przemierzyli najdłuż-
szą część trasy. Dystanse były dwa, na 8 i 15 km. 
W krótszym pobiegło 350 osób, w dłuższym 
525. Wśród biegaczy było około 70 mieszkań-
ców Gminy Niepołomice. Co roku rośnie nie 
tylko liczba zawodników przyjezdnych, ale i bie-
gaczy z naszej gminy. 

Pierwszy pod zamkiem zjawił się zawodnik 
biegnący na 8 km – Tomasz Ogorzały z Przysiet-
nicy. Na mecie był już po 26 minutach. W biegu 
na 15 km zwyciężył Artur Kern z Lublina. Jego 
czas to 52 minuty.

Wśród mieszkańców Gminy Niepołomice 
najszybszymi mężczyznami okazali się: w bie-
gu na 8 km Dariusz Kułynycz, w biegu na 15 km 

Marcin Szczyrbuła. Wśród kobiet zwyciężyły: 
Małgorzata Chmielewska (8 km) oraz Magdale-
na Przystasz (15 km).

Z uwagi na temperaturę biegaczy ochła-
dzali strażacy z OSP Niepołomice. Rozstawili 
na trasie biegu kurtynę wodną, która łagodziła 
panujący upał. 

Zawodom towarzyszyły biegowe zmagania 
najmłodszych. Wzięło w nich udział około 200 
dzieci. Maluchy rywalizowały w Ogrodach Kró-
lowej Bony. Starszym dzieciom wytyczono trasę 
na ulicy Zamkowej i Parkowej. 

Wszystkich zwycięzców dekorowano w Par-
ku Miejskim. Po wręczeniu pucharów i nagród 
odbyło się losowanie dwóch rowerów, damskie-
go i męskiego. Szczęśliwcy odjechali na nich do 
domów. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i za-
praszamy już za rok na kolejną edycję biegu. 

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: 
www.maratonypolskie.pl. 
Organizatorami biegu byli:
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 
Krakowski Klub Biegacza Dystans 
Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” 
MKS Spartakus Niepołomice

Sport
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Złoty medal za wytrwałość 
Jak co roku niepołomiccy karatecy rozpoczęli wakacje Letnią Akademią 
Karate Tradycyjnego. Od 1 do 6 lipca na obozie w Szkole Podstawowej 
w Niepołomicach przebywało 220 osób.

To była już 11. Letnia Akademia Karate 
zorganizowania przez AKT Niepołomi-
ce. Tym razem do obozu dołączyli ka-

ratecy z Gdańska i młodzi piłkarze z klubu 
UKS Kazimierz i Akademii piłkarskiej 21. 
Wszyscy stworzyli zgraną ekipę.

podczas niespełna tygodniowej imprezy 
dzieci ćwiczyły karate, grały w piłkę nożną 
oraz uczestniczyły w innych atrakcjach – 
wyjścia na basen, dyskoteki, ognisko, wy-
cieczki, pokazy itd.

–  Letnia Akademia Karate to nie tylko 
treningi i poprawa umiejętności fizycznych. 
To także, a może przede wszystkim, dosko-
nalenie charakteru. przez te kilka dni chcie-
liśmy wzmocnić w dzieciach ducha walki 
i nauczyć je większej wytrwałości, by pierw-
sza drobna przeszkoda nie zniechęcała ich 
do działania – podsumował paweł Janusz, 
szef niepołomickiej Akademii Karate.

Niektórzy szybko pojmowali sens słów 
senseja pawła. po jednym z treningów 
7-letni Kuba oznajmił wszystkim do mi-
krofonu: „Chociaż mam rozciętego palca 
do krwi i bardzo boli mnie noga, to i tak się 
nie poddam!”

Karateków trenujących w różnych 
częściach miasta można było spotkać co-
dziennie. Ćwiczyli w parku, na rynku, na 
dziedzińcu zamkowym. ponad 200 osób 
w białych kimonach wzbudzało zaintereso-
wanie wśród przechodniów. 

Dzień na obozie rozpoczynał się od po-
rannego rozruchu w parku Miejskim. Roz-
grzewki przy dźwiękach muzyki prowadziła 
sensei Katrin. Sensei paweł zaś w czasie roz-
ruchów wykorzystywał m.in. ławki w parku, 
żeby urozmaicić ćwiczenia.

Każda ekipa trenowała też ze swoim in-
struktorem w mniejszych grupach. Spora 
część grupy przygotowywała się do egza-
minów. przystąpiło do nich niemal 70 osób. 
Wszyscy zdali, a poziom egzaminu, jak za-
pewniał sensei paweł, był bardzo wysoki.

W czasie jednego z treningów odwiedził 
nas specjalny gość, shihan Zenon Liszkie-
wicz posiadający 6 dan jiu-jitsu, reprezen-
tujący szkołę Okuyama Ryu. Shihan Zenon 
wyjaśnił, z czego składa się jego strój. Naj-
więcej emocji wśród karateków wzbudziła 
katana (japoński miecz). Dzieci zobaczyły 
kilka form z użyciem katany.

poza treningami karate były też zajęcia 
tańca, baletu. Wieczorami na placu zabaw 
przy szkole i na Orliku były gry i zabawy 
oraz wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary. 

Chłopcy codziennie rozgrywali mecze. 
Wiele emocji wzbudził pojedynek młod-
szych sensejów i opiekunów przeciwko 
starszym. Dzieci głośno dopingowały swo-
ich faworytów. Walka drużyn była zacięta 
do samego końca. Ostatecznie z przewagą 
jednej bramki zwyciężyli młodsi instruk-
torzy.

przed snem opiekunowie czytali dzie-
ciom książki. Maluchy bardzo się wciągnęły, 
słuchały z dużym zainteresowaniem i często 
same upominały się o książkę.

Obozowicze z niecierpliwością czekali 
też na wyjścia na basen. Był tam animator, 
który prowadził zabawy w wodzie. Dzieci 
mogły pograć w piłkę wodną, łowić róż-
ne rzeczy z dna basenu, a ci, którzy umieli 
pływać ścigali się w pontonach na głębszym 
basenie.

W piątek odbyło się ognisko w Osadzie 
podegrodzie. Starsi piekli kiełbasy, młodsi 
w tym czasie mogli pośpiewać – sensei Olek 
przygrywał na gitarze. Było też kilka zabaw 
na szybkość i sprawność.

W niedzielę rodzicie zobaczyli jak pre-
zentują się ich pociechy w czasie pokazo-
wego treningu na Trakcie Królewskim. po-
tem wszyscy przeszli do parku, gdzie sensei 
paweł podziękował za udany obóz. Każde 
dziecko w nagrodę otrzymało złoty medal za 
wzorową etykietę, wytrwałość i ducha walki.

Organizatorzy dziękują za wsparcie 
i współpracę przy organizacji Letniej Aka-
demii Karate:
- Dyrekcji Szkoły podstawowej w Niepoło-
micach,
- Stowarzyszeniu Rodziny Błogosławionego 
Adolfa Kolpinga za dobre posiłki,
- Fundacji Zamek Królewski w Niepołomi-
cach za udostępnienie Osady podegrodzie 
i dziedzińca zamkowego,
- Spółce Wodociągi Niepołomice za możli-
wość korzystania z basenu,
- Harcerzom ze Szczepu „puszcza” 
- Rodzicom za współpracę i słuchanie rad 
sensejów.

Tekst i zdjęcia: Joanna Musiał
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Najlepsza ekipa zawodów
23 medale wywalczył Niepołomicki Klub Karate Kyokushin na turnieju rozegranym w Nowym Targu, 
dzięki temu w klasyfikacji drużynowej Niepołomice uzyskały I miejsce.

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

25 maja w Nowym Targu odbył się XII Mło-
dzieżowy Turniej Karate Kyokushin pod Patro-
natem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Zawody 
zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Sportowe Karate „YOKOZUNA”. W turnieju wzię-
ło udział 217 zawodników i zawodniczek z 11 
ośrodków z Zakopanego, Katowic, Niepołomic, 
Krakowa, Wieliczki, Starego Sącza, Nowego Są-
cza, Krosna, Limanowej, Krościenka i oczywiście 
Nowego Targu.

Karatecy startowali w odpowiednich dla 
siebie kategoriach wiekowych i wagowych, tak 
w kata jak i w kumite. W kata, w grupie - Dzie-
ci do 2007 - miejsce II zdobył Kacper Walczak, 
w gronie - Dzieci 2005-2006 - miejsce I wywal-
czyli: Agnieszka Trela i Dominik Bularz, na II 
stopniu podium stanął Dominik Maśnica. Naj-
lepszą kadetką okazała się Justyna Krosta, tuż 
za nią uplasowała się Sandra Maśnica. Wśród ka-
detów miejsce II zajął Bartłomiej Trela. W gronie 
młodzików 1999-2000 triumfował Kuba Krosta, 
który stanął na najwyższym stopniu podium,  
II miejsce wywalczył Radosław Nowak, miejsce 
III Bartłomiej Nowak. W tej samej kategorii wie-
kowej, wśród dziewcząt najlepsza okazała się 
Aleksandra Pilch, zajmując I miejsce. Miejsce  
II uzyskała Karolina Kowalska.

Również w kumite Niepołomiczanie odnie-
śli sukces. W grupie dziewcząt do 30 kg wygrała 
Agnieszka Trela, na najniższym stopniu podium 
stanęła Zuzanna Pryk. Konrad Szarek zajął II 

miejsce w kategorii do 35 kg. W kumite - kade-
tek Open - miejsce II uzyskała Justyna Krosta, 
miejsce III Oliwia Szewczyk. Świetnie spisał się 
Bartłomiej Trela, który był najlepszy w kategorii 
do 40 kg. W grupie młodziczek, powyżej 50 kg, 
miejsce III zajęła Aleksandra Pilch. Dobrze spi-
sali się też bracia Radosław i Bartłomiej Nowak. 
W kategorii młodzików, pierwszy z nich uzyskał 
II miejsce, natomiast drugi stanął na najniższym 
stopniu podium. W kumite seniorów do 75 kg 
udany debiut zanotował Sebastian Skocz, który 
uplasował się na III miejscu. Pochwała należy się 
Rafałowi Klimie, który w grupie seniorów - Old 
Boy - zajął II miejsce. Warto zaznaczyć, że Rafał 
wygrał w pięknym stylu dwa pojedynki, z za-

wodnikami z dużo większym stażem treningo-
wym od siebie. Sportowiec pokazał siłę swoje-
go charakteru i ducha walki. 

Zawodników do turnieju przygotował sen-
sei Wiesław Krosta, a także jego asystenci: sem-
pai Anna Rosół i sempai Marcin Dubiel. 

Młodym sportowcom gratulujemy wywal-
czonych sukcesów i czekamy na kolejne.

Przejazd sportowców na turniej w Nowym 
Targu został dofinansowany z budżetu Miasta 
i Gminy Niepołomice. 

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

Wygrana w Wieliczce
Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepoło-
micach

7 czerwca, odbył się IV Ogólnopol-
ski Turniej o Puchar Solny Młodzi-
ków, Kadetów i Dzieci Kyokushin 
Karate. W zawodach wzięło udział 
365 zawodników z 29 klubów 
z Polski, w tym jedna ekipa z Czech. 
Turniej zorganizował Wielicki Klub 
Karate Kyokushinkai. Sędzią głów-
nym zawodów był shihan Andrzej 
Drewniak.
Zawodnicy z Niepołomickiego Klu-
bu Karate Kyokushin indywidualnie 
wywalczyli 12 medali, w klasyfika-
cji drużynowej klub z Niepołomic 
zdobył I miejsce, wyprzedzając or-
ganizatorów (II miejsce) oraz zespół 
z Bukowna (III miejsce).
Rywalizacja na turnieju rozgrywała 

się w odpowiednich dla zawod-
ników kategoriach wagowych 
i wiekowych. W kata dziewcząt 
10-11 lat miejsce I zdobyła Barba-
ra Kajta. W kata kadetek najlepszą 
zawodniczką okazała się Justyna 
Krosta. Tuż za nią uplasowała się 
Sandra Maśnica. Swój pierwszy 
życiowy sukces w grupie chłop-
ców, w roczniku 2005, zanotował 
Kacper Krawczyk zdobywając 
miejsce I. Dominik Maśnica zdobył 
miejsce II wśród chłopców do 8 lat. 
W grupie dziewcząt 8-9 lat miejsce 
III zajęła Agnieszka Trela. Również 
miejsce III zdobyła Aleksandra 
Pilch w kata młodziczek. W katego-
rii chłopców 8-9 lat miejsce III zajął 
Dominik Bularz. Najlepszy wśród 
młodzików okazał się Kuba Krosta. 
W kumite, w kategorii do 40 kg, 
I miejsce zajęła Martyna Kubik. 

W kategorii do 45 kg na najwyż-
szym stopniu podium stanęła 
Sandra Maśnica. Wśród chłopców, 
w grupie do 45 kg, Szymon Gry-
mek po raz pierwszy w życiu stanął 
na podium, zajmując III miejsce. 
Jak co roku, w Wieliczce na turnieju 
oceniane są tzw. walki reżyserowa-
ne. Dwoje zawodników z jednej 

drużyny staje naprzeciwko siebie 
i w pojedynku prezentuje różne 
techniki walki. W tej konkurencji 
miejsce II zajęły Sandra Maśnica 
i Justyna Krosta.
Do turnieju młodych sportowców 
przygotował sensei Wiesław Kro-
sta, przy pomocy sempai Anny Ro-
sół i sempai Marcina Dubiela.



|    LIPIEC 2014 GAZETA NIEPOŁOMICKA  44    

Sport

Piłka nożna kończy sezon sportowy MKS Spartakus
Marek Burda
MKS Spartakus

Zawody w piłce nożnej chłopców zakończy-
ły XXII edycję rywalizacji szkół podstawowych 
o miano „Najbardziej Usportowionej Szkoły” 
Miasta i Gminy Niepołomice. 

W zawodach piłki nożnej wystartowało 8 
drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy. 
Do wielkiego finału awansowali zawodnicy z SP 
w Niepołomicach, którzy w grupie pokonali 
wszystkich przeciwników nie tracąc przy tym 
bramki oraz SP w Podłężu, także wygrywając 
wszystkie mecze, tracąc tylko jedną bramkę. Fi-
nał był bardzo zaciętym spotkaniem, w którym 
minimalnie lepsi okazali się chłopcy z Niepoło-
mic wygrywając 2-1.

W małym finale, czyli meczu o trzecie miej-
sce spotkały się drużyny szkół w Zabierzowie 
Bocheńskim oraz Staniątkach. Zwyciężyli wyso-
ko 6-1 chłopcy z Zabierzowa Bocheńskiego.

Królem strzelców turnieju został zdecydo-
wanie Daniel Roszpunda z SP w Niepołomicach, 
który zdobył w 4 meczach 13 bramek. 

Na zawodach powiatowych naszą gminę 

reprezentowali chłopcy z SP w Niepołomicach, 
i choć wygrali 2 mecze i jeden zremisowali zajęli 
ostatecznie 3 miejsce.

XXII edycja rywalizacji o miano „Najbardziej 
Usportowionej Szkoły” została zakończona. 
W tym roku do rywalizacji wliczano 8 najlep-
szych wyników z 19 możliwych startów. Dodat-
kowe punkty można było uzyskać za większą 
ilość startów w gminnych zawodach oraz za 
udział i sukcesy na dalszym szczeblu rozgrywek. 
To był kolejny ósmy już rok, w którym o pierw-
sze miejsce rywalizowały te same dwie szkoły: 
SP w Niepołomicach oraz SP w Podłężu.

Zwyciężyła SP w Niepołomicach, która spo-
ro punktów zdobyła dzięki pływaniu, ponadto 
zwycięskie okazały się dziewczęta w koszyków-
ce i piłce ręcznej, a chłopcy byli niepokonani 
w piłce nożnej zarówno na hali jak i na boisku. 
Drugie miejsce dla Podłęża, które wygrywało 
konkurencje biegowe, czwórbój oraz zawody 
w tenisie stołowym. Na trzecim uplasowała się 
SP Zabierzów Bocheński głównie dzięki mocnej 
ekipie chłopców, którzy wygrali w siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę ręczną oraz dziewczętom 
najlepszym w biegach przełajowych. Czwar-

ta SP z Woli Batorskiej zwyciężała w siatkówce 
dziewcząt, a piąte wysokie miejsce przypadło 
szkole w Woli Zabierzowskiej, która aż w sześciu 
konkurencjach uplasowała się na podium. 

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

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczest-
ników rywalizacji i ich opiekunów – czyli na-
uczycieli wychowania fizycznego szkół podsta-
wowych Miasta i Gminy Niepołomice.

Podsumowanie 
gimnazjady 2013/2014
Sabina Gurgul
Prezes GKS „Grunwald” Niepołomice

Zakończyła się całoroczna rywalizacja w ramach szkolnego 
systemu współzawodnictwa sportowego – Gimnazjada Mło-
dzieży. Organizatorem zawodów był Gimnazjalny Klub Spor-
towy „Grunwald” Niepołomice, którego działalność finansuje 
Urząd Miasta. Sportowe zmagania  trwały cały rok szkolny. Bra-
ły w nich udział wszystkie gimnazja z naszej gminy.  Zawody 
odbywały się w hali sportowej niepołomickiego gimnazjum, 
a także w Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie 
Bocheńskim. Organizatorzy  zapewniali uczestnikom transport, 
napoje i świeże drożdżówki oraz nagrody w postaci sprzętu 
sportowego.
Pojedyncze sukcesy odnosiły wszystkie gimnazja, a w końco-
wej klasyfikacji zwyciężyło gimnazjum z Woli Batorskiej. 
Gratulujemy!

Nazwa  
dyscypliny 

Gimnazjum 
Niepołomice 

Gimnazjum 
Podłęże 

Gimnazjum
Zabierzów 
Bocheński 

Gimnazjum 
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Batorska 

Gimnazjum
Staniątki 
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przełajowe 

 
4 p. 

 
6 p. 

 
0 p. 

 
5 p. 

 
3 p. 

Halowa P.  Nożna 
Dziewcząt 

 
3 p. 

 
4 p. 

 
2 p. 

 
6 p. 

 
5 p. 

Halowa Piłka Nożna 
Chłopców 

 
6 p. 

 
5 p. 

 
2 p. 

 
3 p. 

 
4 p. 

Piłka Siatkowa 
Chłopców 

 
5 p. 

 
3 p. 

 
0 p. 

 
6 p. 

 
4 p. 

Piłka Siatkowa 
Dziewcząt 

 
2 p. 

 
4 p. 

 
3 p. 

 
5 p. 

 
6 p. 

Koszykówka 
Dziewcząt 

 
5 p. 

 
4 p. 

 
0 p. 

 
3 p. 

 
6 p. 

Koszykówka  
Chłopców 

 
6 p. 

 
3 p. 

 
0 p. 

 
5 p. 

 
4 p. 

Pływanie  
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Pływanie 
 drużynowe 6 p. 0 p. 0 p. 6 p. 0 p. 
Tenis stołowy 
indywidualny 5 p. 2 p. 6 p. 5 p. 5 p. 
Tenis stołowy 
drużynowy 4 p. 3 p. 6 p. 3 p. 6 p. 
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Iwona Janas
MTS Ikar Niepołomice

Trening rozpoczął się wspólną rozgrzew-
ką, która swoim zasięgiem objęła cały parking 
główny w Niepołomicach. Rodzice, przygląda-
li się z dumą, gdy ich pociechy stawiały czoła 
trudnym wyzwaniom związanym z opanowa-
niem piłki do koszykówki. Po pełnej rozgrzew-
ce uczestnicy zostali podzieleni na grupy pod 
względem płci i umiejętności koszykarskich. 
Każdy zespół miał przydzielonego opiekuna 
i stację. Z uwagą słuchając trenerów młodzi 
koszykarze mieli okazję zaczerpnąć wiedzę i po-
znać podstawy techniczne rzutów, kozłowania, 
podań oraz sprawności ogólnej. 

Po zakończeniu części głównej treningu 
każdy uczestnik mógł sprawdzić się pokonując 
tor przeszkód z piłką. Ponadto koszykarze wzię-
li udział w konkursach rzutowych z nagrodami 
oraz teście wiedzy o koszykówce. Najlepsi zo-
stali wyróżnieni. 

Każdy sportowiec biorący udział w Akade-
mii Koszykówki otrzymał pamiątkową statuet-
kę, koszulkę, dyplom i piłkę, aby mógł w wolnej 
chwili trenować to, czego się nauczył podczas 
warsztatów. Cały dzień na rynku w Niepołomi-
cach rozłożony był kosz i każdy spacerowicz 
mógł bez skrępowania spróbować wykonać 
rzut lub poćwiczyć dribling. W przygotowa-
niu warsztatów brały udział zawodniczki MTS 
Ikar Niepołomice, grające w I lidze kobiet, była 
to doskonała okazja dla młodych koszykarzy, 
aby się z nimi zapoznać oraz poszerzyć swoją 
wiedzę o koszykówce. Po warsztatach odbył 
się pokazowy mecz żeńskiego basketu na hali 
sportowo-rekreacyjnej przy ulicy 3 Maja pomię-
dzy gospodarzami a CKiS Skawina, zakończony 
przewagą niepołomiczanek. 

Akademia Koszykówki przygotowała na ten 
dzień wiele atrakcji, pokazując dzieciom różne 
możliwości aktywnego spędzania czasu. Naj-
większą satysfakcją dla trenerów były uśmiech-
nięte twarze uczestników, które z entuzjazmem 
wracały do rodziców. Serdeczne gratulacje dla 
wszystkich młodych sportowców, którzy stawi-
li czoła tej wymagającej dyscyplinie, jaką jest 
koszykówka. Koordynatorami przedsięwzięcia 
była Małgorzata Radwan, trenerka i zawodnicz-
ka, która karierę sportową rozwijała w amery-
kańskiej drużynie LIU Brooklyn Blackbirds oraz 
Iwona Janas i Olga Skowron, trenerki i zawod-
niczki MTS Ikar Niepołomice. Dzięki współpracy 
z firmą MAN Trucks, hotelem Novum, UMiG Nie-
połomice oraz klubem MTS Ikar Niepołomice 
udało się stworzyć wydarzenie, które dało dzie-
ciom dużą dawkę radości i pomysł na zdrowe 
spędzanie wolnego czasu. 

Kadra trenerska w nowym sezonie chętnie 
podejmie trud przygotowania drugiej edycji 

Sport

Akademia koszykówki
31 maja podczas obchodów 23. Dni Niepołomic, odbyła się Akademia Koszykówki - warsztaty sportowe, 
w których dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej mogły spróbować swoich sił w ćwiczeniach ogólnorozwojowych 
oraz tych ukierunkowanych na koszykówkę.

przedsięwzięcia. Zainteresowanych zapraszamy 
od września na treningi koszykarskie lub obóz 
sportowy w wakacje. Wszelkie informacje znaj-
dziecie na stronie www.basket-nce.pl, pytania 
prosimy kierować na skrzynkę mailową: akade-

mia.koszykowki.nce@gmail.com lub szukajcie 
nas na facebooku pod nazwą Akademia Koszy-
kówki. 

Zdjęcie: Małgorzata Radwan
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Wygrana w Wieliczce52. Małopolski Wyścig Górski

II Gminny Turniej Gry 
w Warcaby

Stanisław Turecki
UKS Goniec Staniątki

Niepołomice ponownie gościły 
szachistów. Od 13 do 15 czerw-
ca w hotelu „Niepołomice” ry-
walizowali zawodnicy urodzeni 
w latach 2006-2004 w ramach 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików.
W zmaganiach dziewcząt medale 
zdobyły: Oliwia Mirowska (Hetman 
Pilzno), Weronika Zabrzańska (UKS 
Hetman Koronny Trzebinia) i Iza-
bela Janiak (MKS MOS Wieliczka). 
Gminę reprezentowały: Katarzyna 
Zabłocka (Podłęże) – 6 miejsce, 
Julita Zawadzka (Suchoraba) – 8 
miejsce oraz Julia Klima (Staniątki) 
– 14 miejsce.
Medale w grupie chłopców otrzy-
mali: Florian Wrona i Oliwier Klim-
czak (obaj MKS MOS Wieliczka) 
oraz Jakub Śmietana (Podłęże). Po-
zostali reprezentanci gminy zajęli: 

Grzegorz Druzgała (Staniątki) – 12 
miejsce, Filip Wnęk (Staniątki) – 24 
miejsce, Jan Górski (Niepołomi-
ce) – 25 miejsce, Oskar Kołodziej 
(Niepołomice) – 27 miejsce i Wik-
tor Lemański (Niepołomice) – 34 
miejsce.
Klasyfikację drużynową wygrał 
MKS MOS Wieliczka przed Hetma-
nem Pilzno i UKS Goniec Staniątki.
Równolegle z mistrzostwami ma-
kroregionu rywalizowały nasze 
nadzieje w tej grupie wiekowej 
w Mistrzostwach Gminy Młodzi-
ków.
W grupie dziewcząt wygrała Ju-
lia Gaczoł z Podłęża, wyprzedza-
jąc Gabrielę Madej ze Staniątek 
i Emilię Maciejasz z Niepołomic. 
W grupie chłopców zwyciężył 
Piotr Rainer z Podłęża, który wy-
przedził Kacpra Więckowskiego 
ze Staniątek i Mateusza Marczaka 
z Podłęża.

Magdalena Kosińska
Maria Macieja
Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Woli Batorskiej

6 czerwca w Szkole Podstawo-
wej w Woli Batorskiej odbył się II 
Gminny Turniej Gry w Warcaby. 
Nauka gry w warcaby wpływa 
dodatnio na zwiększenie aktyw-
ności umysłowej, uczy podejmo-
wania decyzji w sytuacjach trud-
nych i nietypowych, a także – jak 
w każdym sporcie  - radzenia sobie 
z wygraną i porażką. Koncentracja, 
umiejętność panowania nad sobą 
i odpowiedzialność za własne 
decyzje są szczególnie potrzeb-
ne w grze w warcaby. Właśnie 
z wszystkich tych powodów i dla 
popularyzacji gry zorganizowano 
Turniej Gry w Warcaby.
Nad sprawnym i prawidłowym 
przebiegiem wszystkich rozgrywa-
nych partii czuwał sędzia turnieju 
- Stanisław Turecki, który zapoznał 
uczestników z regulaminem oraz 
przypomniał podstawowe zasa-
dy gry. Każdy uczestnik rozegrał 8 
rund. Najlepsi okazali się:

Wyniki indywidualne:
I miejsce – Kacper Sekunda (Szkoła 

Podstawowa w Woli Batorskiej)
II miejsce – Antoni Ledniowski (Ze-
spół Szkół z Oddz. Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim)
III miejsce – Wiktor Lemański (Szko-
ła Podstawowa w Niepołomicach)

Klasyfikacja Drużynowa: 
I miejsce – Zespół Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Zabierzowie 
Bocheńskim - Antoni Ledniowski, 
Konrad Wilkosz
II miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Niepołomicach - Wiktor Lemań-
ski, Natalia Stanecka
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Woli Batorskiej - Kacper Sekun-
da, Gabriela Stachowiak 

Wszystkim uczestnikom gratulo-
wała dyrektor szkoły w Woli Bator-
skiej Anna Gąsłowska, a zwycięz-
com wręczyła puchary, medale 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Woli Batorskiej oraz organiza-
torzy II Turnieju Gry w Warcaby 
serdecznie dziękują Panu Roma-
nowi Ptakowi Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Niepołomice za objęcie 
honorowego patronatu nad kon-
kursem.

13 czerwca kolarze rywalizujący 
w 52. Małopolskim Wyścigu Gór-
skim wyruszyli z niepołomickie-
go rynku na trasę II etapu. Trasa 
wiodła  z Niepołomic do Jodłow-
nika, to aż 149 kilometrów. Na 
niej wyznaczono cztery górskie 
premie CCC oraz dwa lotne fini-
sze Tauron, które rozegrane były 
w Gdowie i Raciechowicach. Tym 

razem z Niepołomic wyruszyło 25 
zawodowych kolarskich ekip, a to 
prawie 250 zawodowych kolarzy. 
Na mecie pierwsi byli:
1. Max Werda (Team Stolting), 
2. Riccardo Bolzan (Cycling Team 
Friuli)
3. Paweł Franczak (ActiveJet Team)

(jk)
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Mamy potencjał na powrót
W sierpniu rozgrywki wznowią piłkarze Puszczy Niepołomice. Będzie to zupełnie inny zespół niż ten, 

który w ubiegłym sezonie rywalizował na poziomie pierwszej ligi. 
O zmianach kadrowych i planach na przyszłość rozmawiamy z prezesem klubu, Jarosławem Pieprzycą.

Koniec sezonu zawsze przynosi jakieś zmiany. W tym roku 
w Puszczy można mówić o dwóch placach budowy. Z jednej 
strony trwają prace przy nowej trybunie, z drugiej w kadrze 

zespołu mamy do czynienia z rewolucją. 
Zgadza się. Zmiany w infrastrukturze cieszą, niestety rewolucja 

w drużynie już nie. Oznacza to, że zostały popełnione błędy i stąd 
drastyczne posunięcia. Jednak ja zawsze jestem zwolennikiem ewo-
lucyjnych zmian i mam nadzieję, że to ostatni taki przypadek w na-
szym klubie. 

Za nami rozbiórka trybuny głównej. Plac został oddany firmie, 
która wygrała przetarg na projekt i budowę. Jak wygląda harmo-
nogram prac? 

pod koniec czerwca plac budowy został przekazany wykonaw-
cy. planowany termin zakończenia robót to połowa października. 
pierwszy mecz puszcza rozegra u siebie 3 bądź 4 października. 

Gruntownej zmianie ulegnie nie tylko główna trybuna, ale rów-
nież otoczenie stadionu. Kiedy powinny zakończyć się prace nad 
adaptacją terenów przy drodze wojewódzkiej, gdzie powstanie 
parking?

Regulacja wzgórza i przygotowanie parkingu jest zaplanowane 
na drugą połowę września. W ramach prac zostanie utworzony zjazd 
z drogi wojewódzkiej na utwardzony parking pod stadionem skąd 
pieszo będzie można dojść na stadion. 

Do października Puszcza zdąży rozegrać 10 meczów w roli gościa. 
Czy to może spowodować, że na starcie rozgrywek Puszcza jest 
pół kroku za rywalami?

Idąc twoim tokiem rozumowania to można powiedzieć, iż na 
wiosnę będziemy pół kroku przed rywalami. Chcąc osiągnąć satys-
fakcjonujący wynik nie możemy patrzeć czy gramy u siebie, czy na 
wyjeździe tylko zdobywać punkty.

Dziś przygotowania pierwszej drużyny do meczów ligowych rzad-
ko kiedy odbywają się w Niepołomicach. Drużyny juniorów swoje 
mecze w roli gospodarza rozgrywają w Podłężu lub Staniątkach. 
To się jednak zmieni. 

podpisaliśmy umowę na korzystanie z obiektów Wisły Niepo-
łomice, gdzie powstanie bezpośrednie zaplecze dla naszych drużyn. 
Docelowo mamy w planach, aby właśnie tam rozgrywały mecze ze-
społy juniorów.

Kiedy planowane jest otwarcie obiektu w Podgrabiu?
Zmiany w podgrabiu rozpoczną się w połowie lipca. Czas zakoń-

czenia przewidujemy na przełom września i października. W tym 
czasie będą prowadzone prace modernizacyjne. Nasze zespoły będą 
mogły korzystać z obiektu w podgrabiu wiosną 2015 roku. Jest to 
związane z przygotowaniem murawy wraz z całą infrastrukturą do 
jej pielęgnacji. 

Kibiców prócz momentu kiedy będą mogli wrócić na Kusociń-

skiego szczególnie interesuje polityka kadrowa. Trzeba przyznać, 
że od nowego sezonu będziemy mówić o zupełnie innym zespole. 

Rzeczywiście zmiany są kolosalne. Miejmy nadzieję, że przełożą 
się one na boisko, gdzie grają zawodnicy, a nie nazwiska

Po sezonie zakończonym porażką w klubach najczęściej dochodzi 
do zmiany trenera. W przypadku Puszczy, trener Wójtowicz zo-
staje na stanowisku, a większości piłkarzy podziękowano za grę. 
Dlaczego? 

Trener Wojtowicz był jednym z architektów największego suk-
cesu w historii klubu, czyli awansu do I Ligi. Nadal jest trenerem 
puszczy i kreuje politykę kadrową, ma nasze poparcie, ale oceniany 
będzie za wyniki w nadchodzącym sezonie. 

Pierwsze transfery do klubu pokazują zmianę tendencji. W koń-
cu w Puszczy będą grać zawodnicy z doświadczeniem pierwszo-
ligowym czy nawet ekstraklasowym (Napierała, Gawęcki, Cichy, 
Madejski, Zakrzewski). Czy to oznacza, że celem będzie powrót 
do pierwszej ligi?

Jak się raz spróbowało I ligi to ciężko zadowolić się grą na niż-
szym poziomie. Życie weryfikuje plany i marzenia. Ten miniony se-
zon był dla nas ważnym doświadczeniem i mamy nadzieję, że będzie 
ono procentować. Musimy pamiętać, że ta nowa II liga jest teraz bar-
dzo mocna i wyrównana. Będzie wielu pretendentów do awansu. My 
też chcielibyśmy być wymieniani w tym gronie i na koniec sezonu 
zająć miejsce umożliwiające grę na zapleczu Ekstraklasy.

Jak wygląda sytuacja Łukasza Nowaka. Kapitan Puszczy był wio-
dącą postacią ubiegłego sezonu. Utrzymanie go w klubie może być 
trudne.

Mam nadzieję, że Łukasz z nami zostanie. Jeśli jednak wyrazi on 
chęć odejścia i klub porozumie się z potencjalnym nowym zespołem 
nie będziemy stwarzać mu trudności.

Niedawno na Walnym Zebraniu, Zarząd jednogłośnie otrzymał 
absolutorium. Czy świadomość posiadania pełnego poparcia 
wśród członków klubu ułatwia pracę?

Zaufanie oczywiście cieszy, ale niesie za sobą wielką odpowie-
dzialność, czego mam świadomość.

Nowa druga liga zasadniczo nie różni się organizacyjnie od 
pierwszej. Czy koszty utrzymania zespołu będą podobne? Jak na 
sponsorów klubu podziałała informacja, że zespołu nie udało się 
utrzymać na zapleczu Ekstraklasy?

Oczywiście nie jest to dobra wiadomość. Dużo łatwiej rozmawia 
się o wsparciu klubu, gdy ten gra w I lidze. Życie pisze różne scena-
riusze i jak rok temu cieszyliśmy się z historycznego sukcesu, tak te-
raz musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości po porażce. Mamy 
potencjał na powrót do pierwszej ligi i będziemy chcieli uzyskać ten 
awans jak najszybciej. 

Rozmawiał Marek Bartoszek
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