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Inwestujemy w rozwój

Główny tematem sierpniowego numeru 
Gazety Niepołomickiej są inwestycje – zarówno 
te, na które właśnie pozyskaliśmy pieniądze jak 
i te, które już realizujemy. 

W swoim tekście burmistrz Roman ptak 
tłumaczy, jak istotne są one nie tylko dla podnie-
sienia bezpieczeństwa i poziomu życia miesz-
kańców, ale także do zbudowania spokojnej 
przyszłości – pozyskania firm, które zainwestu-
ją w naszej gminie i będą u nas płacić podatki. 
Skończyły się czasy, kiedy wystarczał sam teren. 
Dziś inwestor oczekuje terenu wyposażonego 
w wysokiej jakości infrastrukturę. Musimy w nią 
inwestować, byśmy pozostali konkurencyjni.

Wakacje to szczyt sezonu budowlanego. 
Teraz też najlepiej widać zachodzące zmiany 
w naszej okolicy, bowiem przeprowadzanych 
jest najwięcej inwestycji gminnych. o najważ-
niejszych z nich pisze Joanna Musiał. 

Mamy również prośbę do wiernych czytelni-
ków Gazety Niepołomickiej. Z myślą o dalszym 
rozwoju naszego czasopisma, przygotowaliśmy 
specjalną ankietę. Dzięki niej mogą państwo po-
dzielić się swoją opinią oraz wypowiedzieć się, 
jak zmieniać Gazetę Niepołomicką, by była bar-
dziej interesująca i lepsza. bardzo prosimy o wy-
pełnienie  ankiety i oddanie jej w jedno z miejsc, 
do których dostarczamy gazetę.

Mam nadzieję, że i tym razem Gazeta Nie-
połomicka przyniesie państwu ciekawe i przy-
datne informacje. Życzę udanej lektury

Joanna kocot
Redaktor Naczelna
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Jedna umowa
wiele ważnych zmian

29 lipca 2014 roku, wczesne popołudnie. Gabinet Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. 
Na stole leżą przygotowane pliki dokumentów. Na rozstawionych krzesłach zajmują miejsca dziennikarze. 

Po krótkim wstępie podpisujemy umowę na dofinansowanie kwotą 11,7 mln złotych rozbudowy 
infrastruktury w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. 

Temat miesiąca

Wtedy stało się jasne, że aby „pozostać w grze” 
musimy podnieść jakość naszej oferty 
inwestycyjnej przy jednoczesnej poprawie 
jakości życia Mieszkańców.

Kwadrans później jest już po wszystkim. każdy udaje się na ko-
lejne spotkania, a sala pustoszeje. Ale to nie była‚ jedna z wie-
lu umów jakie podpisuję. To dokument, który przyniesie duże 

zmiany i pozwoli zrealizować ambitny projekt. Co dokładnie z niego 
wyniknie? Aby to opisać, cofnijmy się do końca 2010 roku.

Nie ma jeszcze ronda przy firmie Coca-Cola. obwodnica Niepo-
łomic kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Mokrą. kierowcy jadący ze 
Strefy w stronę Wieliczki muszą skręcać w ulicę płaszowską, a później 
w drogę wojewódzką. Ulica Wodna, okalająca rekultywowane obecnie 
wysypisko śmieci, była drogą polną. W miejscu ulicy kwiatkowskiego, 
zwanej południową obwodnicą Strefy, rosła kukurydza. Ulica Rudolfa 
Diesla kończyła się przy bramie do fabryki MAN Trucks. Niska no-
śność ulicy podłęskiej zmuszała kierowców ciężarówek dojeżdżają-
cych do zlokalizowanych przy niej firm do przejeżdżania przez tereny 
zabudowane i wzdłuż szkoły podstawowej w podgrabiu. Do polskich 
drzwi puka kryzys gospodarczy. Sytuacja na rynkach jest niepewna, co 
w Gminie Niepołomice, która swój rozwój zawdzięcza dużemu prze-
mysłowi, może odbić się spadkiem zainteresowania ze strony przedsię-
biorców, a w ostateczności nawet utratą już posiadanych inwestorów. 

Wtedy stało się jasne, że aby ‚pozostać w grze’ musimy podnieść 
jakość naszej oferty inwestycyjnej 
przy jednoczesnej poprawie jako-
ści życia Mieszkańców. Dlatego 
aplikowaliśmy o dofinansowanie 
przebudowy dróg w rejonie Nie-
połomickiej Strefy Inwestycyjnej 
w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego programu operacyjnego. Dzięki dobrze napisanemu wnio-
skowi, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, wpłynęło do 
nas z Unii Europejskiej aż 17,6 miliona złotych! Umowę na współfi-

nansowanie podpisaliśmy 29 grudnia 2010 roku. Na wiosnę następ-
nego roku ruszyły prace budowlane i wykupy działek. W paździer-
niku 2011 roku oddaliśmy do użytku dokończoną ulicę Wimmera, 
stanowiącą obecnie pełną obwodnicę miasta. We wrześniu 2012 roku 

powstała południowa obwodnica 
Strefy, do której przyłączona zosta-
ła przedłużona ulica Diesla. 2013 
rok to prace przy ulicach Wod-
nej i podłęskiej, a cała inwestycja 
oficjalnie zakończona została 29 
września zeszłego roku. 

prace i wykupy nieruchomości pochłonęły 23,7 mln złotych co 
oznacza, że wkład finansowy naszego samorządu wyniósł 6,1 mln 
złotych w ciągu trzech lat. To około jednej czwartej rocznych wpły-
wów do budżetu z tytułu samego tylko podatku od nieruchomości 
od firm. była to w mojej ocenie bardzo opłacalna inwestycja.

A efekty? otwarcie ponad 100 hektarów gruntów pod nowe in-
westycje. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Niedawno infor-
mowaliśmy o uruchomieniu działalności firmy Trelf. Trwają końco-
we prace budowlane przy obiekcie firmy Alpha. Z ziemi zaczyna się 
wyłaniać hala firmy bTH Stal. Tereny pod inwestycje kupiły takie 
firmy jak Frapol Allpro czy pXM. A to tylko firmy leżące bezpośred-
nio przy nowopowstałych drogach. 

Tyle historii. 
A co nas czeka w ramach drugiego etapu rozbudowy dróg?

Minęło trzy i pół roku od podpisania umowy na dofinansowanie 
pierwszego etapu rozbudowy. Wydaje się, że kryzys gospodarczy jest 
za nami. Mimo, iż nie wszyscy podzielają tę opinię, to jednak opty-
mizm wśród przedsiębiorców i konsumentów rośnie. Więcej kupuje-
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Temat miesiąca 

my, a to zachęca firmy do odważniejszych inwestycji. konkurencyjne 
samorządy, zwłaszcza z terenu Dolnego Śląska, dobrze odrobiły pracę 
domową i podniosły poprzeczkę w zakresie przygotowania terenów, 
a także jakości i bezpieczeństwa transportu. I właśnie w odpowiedzi 
na rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa służyć będzie reali-
zacja drugiego etapu przebudowy dróg w NSI.

Dzięki ponad 11,7 mln złotych z Unii Europejskiej, 3,3 mln 
złotych z budżetu Gminy Niepołomice oraz 1 mln złotych z po-
wiatu Wielickiego znacznie poprawimy bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów poruszających się po naszych drogach, zadbamy 
o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe najbardziej zagrożonych 
terenów miasta, rozbudujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną, 
a także zbudujemy zupełnie nową drogę łączącą Strefę z bocznicą 
kolejową.

Jeszcze w tym sezonie budowlanym wyłonimy wykonawców 
i rozpoczniemy pierwsze prace. Zakończenie projektu przewidujemy 
na połowę przyszłego roku, a rozliczenie do końca 2015 roku.

W ramach tego zadania Gmina Niepołomice wybuduje niemal 
4,5 kilometra chodników, ciągnących się wzdłuż ulic Grabskiej, 
Diesla i Skarbowej. Ulica Mokra doczeka się koniecznej moderni-
zacji. To dobra wiadomość dla osób tam mieszkających oraz przed-
siębiorstw zlokalizowanych po tej stronie Strefy. Nieprzyjemne 
uskoki, które pojawiły się na starej części obwodnicy miasta - ulicy 
Wimmera - zostaną zlikwidowane. powstaną na niej pobocza oraz 
niemal kilometrowa ścieżka rowerowa. Na ulicy Skarbowej powsta-
nie chodnik, wraz z odwodnieniem, a sama jezdnia doczeka się 
modernizacji. Remontowana będzie również południowa część uli-
cy podłęskiej. Jej nawierzchnię wymienimy na odcinku od Trzech 
Mostów w podłężu do skrzyżowania z ulicą kwiatkowskiego. Rów-

nolegle do niej, nieco na wschód, powstanie nowa droga łącząca 
rampę kolejową ze Strefą. To usprawni pracę firm transportujących 
zaopatrzenie koleją. 

W ramach projektu zrealizujemy też inwestycje związane z bez-
pieczeństwem przeciwpowodziowym osiedli Śródmieście i Zagrody. 
odwodnione zostaną tereny między innymi przy ulicach ogrodo-
wej, Robotniczej i Młyńskiej. Zrekultywujemy zbiornik Moczydło. 
Wprawdzie tereny te nie leżą na terenie Strefy Inwestycyjnej, ale 
ponieważ zlokalizowane są wyżej niż NSI, Urząd Marszałkowski 
zgodził się z nami, iż niezbędne jest dokonanie kompleksowego za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego tego rejonu. powstaną też długo 
wyczekiwane zatoczki autobusowe. 

Chcę podkreślić swoje uznanie dla dobrej współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim. Uzyskane pieniądze pochodzą jeszcze z po-
przedniego okresu programowania, dlatego ich pozyskanie uważam 
za duży sukces. Na pieniądze z perspektywy finansowej 2014-2020 
przyjdzie samorządom jeszcze poczekać, a wymagania Mieszkań-
ców oraz Inwestorów są z każdym rokiem wyższe. Wypada też po-
dziękować powiatowi Wielickiemu za wsparcie finansowe. Dzięki 
znakomitej współpracy z Zarządem powiatu otrzymamy milion 
złotych na realizację zadania, a Starostwo nie musi martwić się 
samym procesem inwestycyjnym na jednej z zarządzanych przez 
siebie dróg. 

Jak zawsze tak i teraz, realizacja takiej inwestycji z pewnością 
pociągnie za sobą utrudnienia w ruchu. Nie jesteśmy w stanie po-
wiedzieć jeszcze w jakich terminach i w jakim zakresie wystąpią, ale 
będziemy o nich na bieżąco informować. 

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic
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Temat miesiąca

Spójrz w Strategię
Strategia Rozwoju ukierunkowana jest na cel. Zadajmy sobie pytanie, czy odczuwamy, że gmina rozwija się 

zgodnie ze swoim celem? Czy tworzone są warunki do samorealizacji mieszkańców?

Ciekawie realizowane jest kolejne zadanie 
Stworzenie koncepcji pakietu programów 
i wydarzeń aktywizujących mieszkańców 
Gminy do wzajemnej sąsiedzkiej pomocy 
(domena II). W ostatnim roku udało się 
zorganizować w jego ramach trzy Wymiany 
książek oraz Niepołomicki Szafing.

Za nami trzy lata obowiązywania strategii. Dokumentu pełnego 
zadań, które pomagają nam osiągnąć wyznaczony cel. Ich re-
alizacja nie jest łatwa. Wymaga niekiedy sporych nakładów fi-

nansowych i samozaparcia, bo przecież, żeby zrealizować zadanie 
ze strategii, trzeba ją uznać za obowiązującą i dla większości ważną. 
Wśród wielu zadań, które realizowane są w sposób oczywisty, bo 
inwestycje widać jak na dłoni (a mając produkt, efekt końcowy, nie 
możemy powiedzieć, że coś nie zostało zrobione) obecne są również 
te zadania, które realizowane są nieszablonowo. bo aktywizować 
mieszkańców można zapraszając ich do wymienienia się książkami, 
a o profilaktyce uzależnień można krzyczeć idąc w ulicznym marszu 
i to jest realizacja Strategii. 

Jednym z zadań realizowanych w ramach Strategii jest wdrożenie 
mechanizmów e-partycypacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepo-
łomicach (domena II). Realizacja tego zadania to m.in. powiadomie-
nia SMS, usługa, którą uruchomił Referat Strategii i promocji Urzę-
du Miasta i Gminy w Niepołomicach. Wystarczy wysłać wiadomość 
o treści: Niepolomice.INFo pod numer 4322. (jednorazowy koszt 
SMSa wysłanego wewnątrz własnej sieci) i będziemy powiadamiani 
o najważniejszych wydarzeniach w gminie. Równie łatwo możemy 
z usługi zrezygnować, wystarczy pod ten sam numer wysłać wiado-
mość Niepolomice.INFo.Nie.

Ciekawie realizowane jest kolejne zadanie Stworzenie koncepcji 
pakietu programów i wydarzeń aktywizujących mieszkańców Gmi-

ny do wzajemnej sąsiedzkiej pomocy (domena II). W ostatnim roku 
udało się zorganizować w jego ramach trzy Wymiany książek oraz 
Niepołomicki Szafing. To akcje pozwalające mieszkańcom na włą-
czenie się do lokalnej społeczności. Wymiana książek to spotkanie 
w jednej przestrzeni, osób o różnych zainteresowaniach i oczekiwa-
niach, ale chcących podzielić się tym co mają. podczas trzech spo-
tkań organizatorom udało się wymienić prawie 2000 książek. Zor-
ganizowanie Szafingu jest inicjatywą mieszkanek gminy, młodych 
mam, które chcą zrobić coś dla innych i dla siebie. Głównym celem 
zdarzenia jest wymiana ubrań. Dzięki takiemu spotkaniu kobiety zy-
skują wspólną przestrzeń do rozmowy i wymiany poglądów. 

Jednym z przykładów, jak można podejść do zadania, jest wi-
dowiskowo i happeningowo realizowane zadanie organizacja za-

jęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz zagrożeń związanych 
z korzystaniem z używek i uzależnieniami. Społeczność uczniowska 
trzech niepołomickich szkół zorganizowała wspólnie, w październi-
ku 2013r., Marsz Trzeźwości, który przeszedł ulicami miasta. Mło-
dzież przez kilka dni przygotowywała się do widowiskowego wyra-
żenia swojej opinii na temat nietrzeźwości za kierownicą. były ulotki, 
transparenty i koszulki z logo akcji. W świadomości wielu uczniów 
wspólnie zrealizowany przemarsz pozostanie dłużej niż nie jedna 
pogadanka na lekcji.

Jest kilka zadań w Strategii, które mają określony czas na „fazę 
koncepcyjną”. To ten moment, kiedy przygotowujemy się do wy-
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konania zadania, zbieramy dokumenty, nakreślamy plany. Jednym 
z takich zadań jest Zapewnienie bezpiecznej sieci komunikacji ro-
werowej na terenie Gminy Niepołomice oraz na trasie Niepołomice 
– kraków. Zestaw działań preinwestycyjnych zrealizowany w celu 
przystosowania obszaru Gminy Niepołomice do bezpiecznego ko-
rzystania z transportu rowerowego. W 2013 r. Województwo Ma-
łopolskie opracowało koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras 
rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Mało-
polsce. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowane w koncep-
cji trasy rowerowe tworzą spójną sieć tras przebiegających przez 
całe województwo, łączących główne jego ośrodki miejskie. Trasy 
te są projektowane z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów, 
również tych obciążonych sakwami i z przyczepkami. Mają one, 
bowiem służyć w pierwszej kolejności rozwojowi masowej turysty-

ki rowerowej w Małopolsce.
Gmina Niepołomice aktywnie brała udział w pracach koncep-

cyjnych wyznaczenia głównych tras rowerowych. Efektem końco-

wym jest ustalenie przebiegu następujących tras: (1) Wiślana Trasa 
Rowerowa (biegnąca przez całą gminę wałem wiślanym, planowana 
jako pierwsza do realizacji); (2) trasy EuroVelo 4 i EuroVelo 11 (na 
terenie Niepołomic biegną tą samą trasą: od strony krakowa wałem 
wiślanym, następnie przez Rynek w Niepołomicach do puszczy Nie-
połomickiej); (3) w bliskim sąsiedztwie gminy będą też przebiegać 
trasy VeloRaba (puszcza Niepołomicka) i Velopogórze (z południo-
wo-zachodniej strony gminy); (4) ponadto wyznaczono lokalną trasę 
„W cieniu Niepołomickiej puszczy” (na terenie Niepołomic łączącą 
puszczę Niepołomicką z Zespołem klasztornym w Staniątkach oraz 
Zamkiem królewskim w Niepołomicach).

W Strategii znajdziemy różne zadania i różne podejścia do ich 
wykonania. Dopóki jednak zmierzamy do osiągnięcia tego samego 
celu, integrując się przy tym wokół wspólnych wartości i oczekiwań, 
wszystkie metody realizacji są dobre.

Marta Makowska

Jest kilka zadań w Strategii, które mają 
określony czas na „fazę koncepcyjną”. 
To ten moment, kiedy przygotowujemy się do 
wykonania zadania, zbieramy dokumenty, 
nakreślamy plany.

Temat miesiąca 
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Twój urząd

Remonty, inwestycje, nowości
Sezon inwestycyjny w pełni, prace remontowe trwają w wielu miejscach gminy. 

Zapraszamy do przyjrzenia się najważniejszym z nich.

Nowy parking i chodnik w centrum Zabierzowa Bocheńskiego

Na początku lipca rozpoczęły się prace w ramach „Zagospodarowa-
nia Centrum: Zagórza, podłęża, Zabierzowa bocheńskiego”. Inwesty-
cja opiewa na ponad 331 tys. złotych i jest dofinansowana w 80 % 
z programu Rozwoju obszarów Wiejskich. 
przedsięwzięcie obejmuje: 
-  utwardzenie terenu obok szkoły w Zagórzu, 
-  budowę chodnika przy ul. piaski w podłężu, 
-  budowę chodnika w Zabierzowie bocheńskim, od skrzyżowania 

z drogą wojewódzką 967 do przedszkola, 
- utwardzenie terenu pod parking obok przedszkola i oSp.
Zakończenie robót planowane jest na 30 sierpnia 2014 roku. 

Na osiedlu Suszówka w Niepołomicach powstał nowy chodnik

prace przy budowie chodnika były prowadzone w czerwcu i lipcu. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 150 tys. złotych. Środki 
na przeprowadzenie inwestycji pochodziły z budżetu Gminy Niepo-
łomice. Na osiedlu powstało 290 metrów bieżących chodnika. Wy-
konawcą inwestycji była Firma produkcyjno-Handlowo-Usługowa 
„ościeżnica”. 

Asfaltowanie w gminie Niepołomice

Do końca września w Gminie Niepołomice powstanie 67,140 m2 no-
wego asfaltu. Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia polska, wyło-
niona w ramach przetargu. 
W ramach remontów asfaltu przybędzie w poszczególnych miejsco-
wościach: Niepołomice – podgrabie – 4215 m2, Staniątki – 1800 m2, 
Niepołomice – 25 780 m2, podłęże – 1620 m2, Słomiróg – 720 m2, 
Wola batorska – 14870 m2, Wola Zabierzowska – 5070 m2, Zabie-
rzów bocheński – 9975 m2, Zagórze – 870 m2, Zakrzów – 2220 m2.

Schetynówka 

Trwają prace remontowe inwestycji pn. „Modernizacja połączenia 
drogowego Centrum Woli batorskiej z Centrum Niepołomic” w ra-
mach „Narodowego programu przebudowy Dróg lokalnych – Etap 
II bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. koszt projektu to około 
6,3 mln złotych. otrzymaliśmy na ten cel 3 mln zł dofinansowania. 
Do tej pory na remontowanych ulicach wykonano kanalizację desz-
czową oraz pompownię ścieków deszczowych przy ul. Solskiego. 
Gotowe są chodniki i krawężniki na os. Zakościele, za wyjątkiem 
ul. opłotki, na której nawierzchnia będzie wykonana z kostki szla-
chetnej. Asfaltowanie Zakościela rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa 
około 2 tygodnie. W trakcie realizacji są chodniki i krawężniki na ul. 
Ułanów i osiedlowej. prace brukarskie potrwają do końca sierpnia, 
asfaltowanie do 15 września. ostatni etap schetynówki, na terenie 
Woli batorskiej jest już ukończony i gotowy do odbioru. 
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Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

W całym budynku wymieniono okna i drzwi. Wykonano nową insta-
lację odgromową. obecnie dobiegają końca prace w nowym punkcie 
przedszkolnym. będzie tam sala na 25 dzieci, jadalnia, kuchnia, wę-
zeł sanitarny, korytarz. przedszkole ruszy już od września. 

Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

odnowiono elewację całego budynku szkoły. będą też montowane 
ławki i stoliki dla dwóch „zielonych klas”. Dzięki temu dzieci będą 
mogły uczestniczyć w lekcjach na świeżym powietrzu. Wyremon-
towano też dach sali gimnastycznej. Środki na inwestycję pochodzą 
z budżetu gminy Niepołomice. 

Klub Malucha w Woli Zabierzowskiej

od września w Woli Zabierzowskiej ruszy klub Malucha. Inwesty-
cja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa pracy i polityki 
Społecznej. prace remontowe rozpoczęły się na początku sierpnia. 
Wykonawcą jest firma Jawor z brzeska, wyłoniona w ramach przetar-
gu. pierwszy etap robót zakończy się w sierpniu. obejmie on prace 
wewnętrzne: remont sali, tarasu, wymiana okien, remont zaplecza 
kuchennego pod catering oraz węzła sanitarnego. 
Drugi etap inwestycji potrwa do końca września. W ramach prac 
powstanie plac zabaw, ogród oraz zamontowane będą piłkochwyty. 

Montaż trybun w klubach sportowych

Na początku lipca zdemontowano trybuny na stadionie puszczy 
Niepołomice. Trafiły one do trzech klubów sportowych: „Iskra” Za-
krzów, „Tęcza” Słomiróg i „Dąb” Zabierzów bocheński. Wykonano 
tam już płyty betonowe i w drugiej połowie sierpnia zostaną zamon-
towane trybuny. 

Budowa nowych trybun – MKS Puszcza Niepołomice

Na początku czerwca na stadionie miejskim rozpoczęto demontaż 
starej, wysłużonej trybuny. Na jej miejscu powstanie nowa, zadaszo-
na mogąca pomieścić ponad tysiąc osób. W miejscu konstrukcji za 
bramką, zamontowana zostanie nowa trybuna na której zmieści się 
tysiąc osób. 
W połowie sierpnia rozpoczął się montaż słupków żelbetowych pod 
trybunę główną. Następnie rozpoczną się wykopy pod kolejne bu-
dynki. powstanie punkt pierwszej pomocy, rozbudowana zostanie 
szatnia. Zostanie wybudowany również drugi taki sam budynek. 
prace przy trybunie bocznej zostaną ukończona do 30 września. 
pierwszy mecz na częściowo zmodernizowanym stadionie zaplano-
wano na początku października. 

Joanna Musiał
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Zmiany na trasie 301 BodyART do końca sierpnia

Szafing II

Nowe mapy

Gminne Dożynki

Marek Bartoszek

Od 25 sierpnia trasa linii 301 zo-
stanie wydłużona do przystanku 
Powstańców Wielkopolskich. Pro-
siło o to wielu mieszkańców gminy 
Niepołomice, którzy dojeżdżają 
tym autobusem do Krakowa.
Linia, obsługiwana od 1 sierpnia 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji S.A. w Krakowie, 
zmieni swój przystanek końcowy 
w Krakowie. Od poniedziałku 25 
sierpnia jego trasa zostanie wy-
dłużona i będzie się kończyć na 

przystanku: Powstańców Wielko-
polskich.
To dobra wiadomość, ponieważ 
terminal przy Powstańców Wiel-
kopolskich jest ważnym węzłem 
przesiadkowym, z którego można 
przemieścić się w praktycznie każ-
dą stronę Krakowa. Oprócz wyjeż-
dżającej z Niepołomic linii 301, swój 
przystanek ma tam piętnaście linii 
autobusowych i tramwajowych.
W związku ze zmianą przystanku 
docelowego trwają prace nad przy-
gotowaniem nowego, skorygowa-
nego rozkładu jazdy dla linii 301.

Joanna Kocot
Marek Bartoszek

Jeszcze w lipcu na tablicy przy 
trakcie łączącym Zamek Królew-
ski z kościołem pojawiła się nowa 
grafika. Oprócz tradycyjnej mapy 
– tym razem nieco mniejszej – są 
również zdjęcia i opisy najciekaw-
szych miejsc w gminie. Jest więc 
zamek, kościół, Klasztor w Staniąt-
kach, planetarium, Czarny Staw 
i wiele innych. 
Stworzyliśmy również papierową 
wersję tej mapy w formacie A3. 
Darmowy informator turystyczny, 

można odebrać w Referacie Strate-
gii i Promocji Miasta i Gminy w Nie-
połomicach. Poprzedni cieszył się 
bardzo dużą popularnością. W tej 
wersji oprócz mapy i informacji 
o najważniejszych atrakcjach gmi-
ny, znajdziemy opisy szlaków ro-
werowych w Puszczy Niepołomic-
kiej oraz informacje o noclegach 
na terenie naszej gminy. W najbliż-
szym czasie udostępnimy również 
cyfrową wersję tej mapy.
Mamy nadzieję, że i tablica i mapa 
posłużą jako inspiracja do zaplano-
wania wielu ciekawych wycieczek 
po naszej gminie.

Joanna Musiał

W niedzielę 24 sierpnia zaprasza-
my wszystkich mieszkańców na 
Gminne Dożynki. Będziemy mogli 
wspólnie podtrzymać jedną z naj-
piękniejszych narodowych trady-
cji. Tegoroczne święto plonów od-
będzie się w Zagórzu, przy Domu 
Kultury. Jednak co roku organizo-
wane będzie w innej miejscowości. 
Uroczystości rozpoczną się o godzi-
nie 14.00 polową mszą świętą, po 
której nastąpi otwarcie imprezy. Od 
15.00 do 17.00 trwać będą obrzędy 
dożynkowe. W barwnym korowo-

dzie swoje wieńce zaprezentują 
przedstawiciele poszczególnych 
sołectw Gminy Niepołomice. Będzie 
też tradycyjne przekazanie chleba.
W czasie degustacji spróbujemy 
potraw przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Ochmano-
wa, Podłęża i Zakrzowa. Obejrzymy 
też występy kapel i zespołów ludo-
wych. 
O 18.30 rozpocznie się zabawa ta-
neczna. Bawić się będziemy przy 
muzyce granej przez zespół Duet. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wspólnego świę-
towania!

Joanna Kocot

Jeszcze do końca sierpnia można 
brać udział w bezpłatnych trenin-
gach bodyART. Co niedziela, o go-
dzinie 18.00 spotykamy się w Par-
ku Miejskim w Niepołomicach, by 
dbać o harmonię ciała i ducha.
Na zajęcia przychodzą nie tylko pa-
nie, ale i panowie, i słusznie, zajęcia 
są bowiem otwarte dla każdego. 
Przez całe wakacje można w nich 
uczestniczyć zupełnie za darmo. 
Aby wziąć udział we wspólnych ćwi-
czeniach wystarczy mieć chęć, spor-
towe ubranie i matę do ćwiczeń. 
Gwarantujemy najlepszy wypoczy-

nek, bo wypoczynek w ruchu i w 
dodatku na świeżym powietrzu. 
Zajęcia zorganizowało Studio Re-
kreacji Beata, na co dzień dbające 
o kondycję niepołomiczan w bu-
dynku krytej pływalni.
bodyART® to trening stworzony 
przez Roberta Steinbachera - jed-
nego z najbardziej popularnych 
i uznanych prezenterów fitness. 
Wypracował on wszechstronną 
i precyzyjnie opracowaną metodę 
treningu, która prowadzi do we-
wnętrznej i zewnętrznej harmonii.
Zapraszamy na treningi do par-
ku miejskiego w każdą niedzielę 
o godz. 18.00.

Marta Makowska

Niepołomicki Szafing to nieco-
dzienne wydarzenie. Można się 
wymieniać i zamieniać ubraniami, 
poradzić w sprawie makijażu, ale 
przede wszystkim spotkać, poza 
domem. 
Uczestniczki niepołomickiego Sza-
fingu to mieszkanki nie tylko gminy 
Niepołomice. Były osoby z Krakowa 
i Bochni. Niedzielna impreza minęła 
w sympatycznej atmosferze, gdzie 

przy filiżance kawy, można było po-
rozmawiać o lekkim i naturalnym 
makijażu na lato, a w międzyczasie 
przymierzyć jakiś ciuch. Szafing to 
przede wszystkim okazja wymie-
nienia, zamienienia ubrań. Na wie-
szakach wisiały różnorodne stroje, 
zarówno dla dorosłych jak i dzieci. 
Szafing zorganizowano po raz dru-
gi w Niepołomicach. Organizatorki 
zapraszają już na kolejne zdarze-
nie, które będzie miało miejsce  
21 września.

Twój urząd
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Wydział lub komórka telefon, faks
dyrektor, kierownik,  
osoba odpowiedzialna

Wydziały i referaty zlokalizowane przy pl. Zwycięstwa 13

Burmistrz Roman Ptak tel. 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234

Wiceburmistrz Adam Twardowski tel. 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234

Sekretarz gminy Teresa Kuźma tel. 12 250 94 31, 12 250 94 04 wew. 231

Biuro Obsługi Klienta tel. 12 250 94 04; faks 12 250 94 00 Beata Pawłowska

prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących

Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) tel. 12 250 94 34, 12 250 94 04 wew. 234 Katarzyna Trzos-Panasiuk

obsługa kancelaryjno-biurowa burmistrza i Rady Miejskiej, prowadzenie rejestrów: uchwał, interpelacji Rady Miejskiej, zarządzeń burmistrza.

Ewidencja Ludności (pok. nr 1) tel. 12 250 94 03/23, 12 250 94 04 wew. 203, 223 Bogusława Bąk

wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane ze spisem i rejestrem wyborców

Ewidencja Przedsiębiorców (przy Biurze Obsługi Klienta) tel. 12 250 94 02, 12 250 94 04 wew. 202 Marta Bielecka

rejestracja przedsiębiorców, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Kasa (parter) tel. 12 250 94 22, 12 250 94 04 wew. 222 Anna Czyż

realizowanie czynności kasowych urzędu

Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 2) tel. 12 250 94 07, 12 250 94 04 wew. 207 Krystyna Rojek

zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, inne sprawy związane z nieruchomościami, podziałem, rozgraniczeniem nieruchomości, numeracją nieruchomości, nazewnictwem 
ulic, opłatami adiacenckimi i zaświadczeniami o zabudowie nieruchomości

Referat Planowania Przestrzennego (pok. nr 3) tel. 12 250 94 08/25, 12 250 94 04 wew. 208, 225 Wojciech Biernat

prace związane z tworzeniem i zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gminna ewidencja zabytków, sprawy z zakresu geologii

Referat Zamówień Publicznych (pok. nr 5) tel. 12 281 06 71, 12 250 94 32, 12 250 94 04 wew. 213, 232 Czesław Nowak

organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych oraz innych zadań z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 6) tel. 12 250 94 05, 12 250 94 04 wew. 205 Antonina Siwek-Pilch

sprawy związane z zawarciem małżeństwa, rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń i odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk

Referat Kadrowo-Płacowy (pok. nr 7) tel. 12 250 94 12/20/24, 12 250 94 04 wew. 212, 220, 224 Teresa Kuźma

prowadzenie spraw kadrowych i płacowych osób zatrudnionych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych (z wyjątkiem placówek oświatowych)

Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu (pok. nr 8)
tel. 12 250 94 10/21/26/36, 12 250 94 04 wew. 210, 221, 226, 
236

Beata Kolasa

prowadzenie księgowości budżetowej, opracowywanie projektu budżetu gminy i monitorowanie jego wykonania, kontrolowanie wydatków budżetowych

Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 11) tel. 12 250 94 19/30, 12 250 94 04 wew. 219, 230 Grzegorz Sendor

przygotowanie realizacji inwestycji drogowych, nadzór nad inwestycjami melioracyjnymi i przecipowodziowymi, utrzymanie dróg gminnych, postępowania w zakresie zmiany 
stosunków wodnych w gminie.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) tel. 12 250 94 01/06, 12 250 94 04 wew. 201, 206 Anna Wojas

decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie z zakresu ochrony środowiska: decyzje środowiskowe, decyzje dotyczące unieszkodliwiania odpadów, prowadzenie gminnych 
programów ochrony środowiska, aktualizacja planów gospodarki odpadami, postępowania administracyjne dotyczące odbioru odpadów zawierających azbest; wydawanie 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat z tym związanych, zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne, nakładanie kar administracyjnych za 
niszczenie zieleni, drzew i krzewów, sprawy wynikające z przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, bezdomne zwierzęta.

Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 15) tel. 12 250 94 09/18/29, 12 250 94 04 wew. 209, 218, 229 Beata Czuraj

prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, windykacja należności podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

Skarbnik gminy (pok. nr 16) tel. 12 250 94 16, 12 250 94 04 wew. 216 Beata Kolasa

prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej

Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne (pok. nr 17) tel. 12 250 94 15, 12 250 94 04 wew. 215 Stanisława Krawczyk

prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych

Nowe numery telefonów
Uprzejmie informujemy o zmianie numerów telefonów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy  

w Niepołomicach. Główny numer telefonu do biura obsługi klienta to od dziś numer 12 250-94-04. Niezmienione zostały telefony do 
Referatu Zamówień publicznych. 
Pełna lista zaktualizowanych numerów znajduje się poniżej:
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Referat Utrzymania Inwestycji (pok. nr 18) tel. 12 250 94 11/33, 12 250 94 04 wew. 211, 233 Beata Kukla

przygotowanie dokumentów i realizacja inwestycji remontowych, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, rozliczanie należności za media w obiektach komunalnych, kontrola 
obiektów komunalnych

Archiwum Urzędu tel. 12 250 94 39, 12 250 94 04 wew. 239 Grażyna Zych

przyjmowanie, segregowanie oraz przechowywanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych (pok. nr 3) tel. 12 250 94 08/25, 12 250 94 04 wew. 208, 225 Agnieszka Ligęza

opracowywanie harmonogramów naborów projektów dofinansowywanych ze śródeł zewnętrznych; przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy zewnętrznych; 
przygotowywanie studiów wykonalności dla dotowanych projektów

Stanowisko ds. informatyki (pok. nr 7) tel. 12 250 94 27/28, 12 250 94 04 wew. 227, 228 Krzysztof Lasek

administrowanie systemami sieciowymi i informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych tel. 12 281 02 04 Marek Kot

realizacja zadań obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie gminy, organizowanie ćwiczeń i szkoleń, opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej w gminie

Wydziały i referaty zlokalizowane przy ul. Zamkowej 5

Referat Strategii i Promocji (parter, pok. nr 3) tel. 12 250 94 48/49/50, 12 250 94 04 wew. 248, 249, 250 Szymon Urban

prowadzenie strony internetowej gminy Niepołomice, redakcja i wydawanie Gazety Niepołomickiej, współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi; organizacja imprez 
kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych; realizacja dokumentacji fotograficznej; realizacja działań promocyjnych; współpraca z miastami partnerskimi, mediami, współpraca 
zagraniczna; wydawanie publikacji; prace związane z dokumentami strategicznymi (z wyłączeniem strategii energetycznych)

Wydział Rozwoju Gospodarczego (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Marek Mosurski

sprawy związane ze strategią i rozwojem gospodarczym gminy, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne i realizacja tych inwestycji, realizacja remontów i 
utrzymanie obiektów komunalnych, sprawy energetyczne

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Bogusław Iwulski

przygotowanie inwestycji gminnych, które podlegają zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne; budynki i budowle 
– nadzór nad realizacją; uzgodnienia w instytucjach; dokonywanie odbiorów ukończonych inwestycji komunalnych

Stanowisko ds. Budownictwa (I piętro, pok. nr 6) tel. 12 250 94 44/53, 12 250 94 04 wew. 244, 253 Barbara Pichór

sprawowanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji inwestycji budowlanych; sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie 
budowlanym nad obiektami objętymi nadzorem konserwatorskim; dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych

Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (I piętro, pok. nr 2)
tel. 12 250 94 51/52/54, 12 250 94 04 wew.  251, 252, 254, 
faks 12 250 94 59

Stanisław Nowacki

realizacja działań zawartych w „Planie działań na rzecz zrównoważonej energii gminy Niepołomice”; koordynacja projektu „Instalacji systemów energii odnawialnej w gminach: 
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej i w domach prywatnych”; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu 
odbierania odpadów komunalnych

Wydział Edukacji (I piętro, pok. nr 8) tel. 12 250 94 45, 12 250 94 04 wew. 245 Danuta Wieczorek

prowadzenie spraw dotyczących edukacji na terenie gminy, sprawy związane z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, postępowania egzaminacyjne na 
stopień awansu zawodowego nauczycieli, dokumentacja dotycząca placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej pracowników placówek 
oświatowych

Referat Edukacji (I piętro, pok. nr nr 4, 5, 7)
tel. 12 250 94 41/43/46/47/55, 12 250 94 04 wew. 241, 243, 
246, 247, 255, faks 12 250 94 58

Marcin Jura

prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników placówek oświatowych

Referat Księgowości Placówek Oświatowych (I piętro, pok. nr 1) tel. 12 250 94 42/57, 12 250 94 04 wew. 242, 257 Dorota Bodzioch

prowadzenie księgowości placówek oświatowych, sprawy związane z planami finansowymi placówek oświatowych

przy ul. Targowej 3J

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych tel. 508 116 958 Anna Morton

współpraca z jednostkami i organizacjami niosącymi pomoc osobom niepełnosprawnym

przy ul. Grunwaldzkiej 11

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii

tel. 12 281 22 55 Marzena Stawarz

wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
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Wydarzenia

Excellence 2014 dla Royal Canin
Fabryka Royal Canin w Niepołomicach, została wyróżniona statusem Excellence (doskonała) po audycie 
Jakości i Bezpieczeństwa Produktu, przeprowadzonym przez LRQA w marcu 2014 roku.

Renata Rzeszutek
Royal Canin Polska sp. z o.o.

Fabryka w Niepołomicach jest pierwszą 
w grupie Royal Canin, która została wyróżniona 
tym tytułem.

Coroczny audyt LRQA polega na potwier-
dzeniu zgodności Systemu Zarządzania z wy-
maganiami ISO 9001, ISO 22000 (HACCP) oraz 
z wymaganiami standardów korporacyjnych. 
Zakres audytu obejmuje system zarządzania ja-
kością oraz bezpieczeństwem produktu i spraw-
dza takie obszary jak: przegląd zarządzania oraz 
poszczególnych procesów (zakup surowców 
i opakowań, przyjęcie surowców i laboratorium, 
proces produkcyjny, pakowanie oraz magazy-
nowanie). Kolejne obszary audytowane to rów-
nież planowanie prewencji, proces reklamacyj-
ny wraz ze słuchaniem klienta, program obrony 
zakładu, czy też nadzór nad dokumentacją.

Audyt LRQA ocenia System Zarządzania 
w fabrykach wg. 5 kategorii. W celu osiągnięcia 
oceny doskonałej, fabryka musiała być zgodna 
ze wszystkimi standardami. Ale to nie wszystko. 
Ocenę doskonałą uzyskuje się poprzez znaczą-
ce wyjście poza wymagania oraz zostanie lide-
rem na tle innych fabryk, wnoszącym najlepsze 
praktyki oraz rozwiązania.

W Niepołomicach doceniony został również 

poziom prowadzonych inwestycji oraz ciągły 
wzrost i rozwój fabryki. A ocena doskonała jest 
efektem długotrwałego wysiłku, zaangażowa-
nia i oddania wszystkich współpracowników 
w poprawę efektywności biznesu. 

Podczas audytu został przede wszystkim za-
uważony wysoki poziom wiedzy i umiejętności 
współpracowników na każdym etapie procesu, 
odpowiedzialne zarządzanie oraz wyjątkowa pa-

sja, z jaką wykonywane są codzienne obowiązki. 
LRQA jest międzynarodową instytucją cer-

tyfikującą zrzeszoną z Lloyd’s Register. W ob-
szarze certyfikacji systemów zarządzania LRQA 
utrzymuje niezmiennie najwyższą jakość. Do 
tej pory przeprowadzili certyfikację systemów 
jakości w 44 000 przedsiebiorstwach, w 122 
krajach świata, a w Polsce LRQA certyfikowała 
system w ponad 950 przedsiębiorstwach.

Trefl w grze PIT 2013 w Wieliczce
Beata Kaczmarczyk-Filipek
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wieliczce

Tegoroczna akcja przyjmowania 
zeznań rocznych przyniosła kolej-
ny znaczący wzrost liczby PIT-ów 
złożonych przez Internet.
Mieszkańcy powiatu wielickiego 
chętnie korzystali z przygotowa-
nej przez Ministerstwo Finansów 
strony www.e-deklaracje.gov.pl, 
co skutkowało złożeniem w tym 
roku 20351 zeznań elektronicz-
nych. Liczba ta stanowi ponad 
34% wszystkich złożonych zeznań 
za 2013 r. W stosunku do roku 
ubiegłego liczba zeznań podat-
kowych złożonych drogą elektro-
niczną wzrosła o 7 081 sztuk tj. 
o 53%.
Jest to najprostsza, najszybsza 
i najtańsza metoda złożenia ze-
znania rocznego. Plusem elek-
tronicznego składania deklaracji 
jest łatwość obsługi, bezpieczeń-
stwo przesyłanych danych oraz 

otrzymanie potwierdzenia złoże-
nia deklaracji bez wychodzenia 
z domu.
Mając na uwadze fakt, iż elektro-
niczna forma składania deklara-
cji podatkowych niesie za sobą 
korzyści zarówno dla urzędu jak 
i podatników, zachęcamy do ko-
rzystania z niej także w przyszło-
ści, również poza akcją składania 
zeznań. W ciągu całego roku po-
datkowego możecie Państwo zło-
żyć deklaracje i informacje drogą 
elektroniczną korzystając z syste-
mu e-deklaracje (np. VAT-7, VAT-
-7K, PCC-3, SD-2, SD-3 i inne). 

Szymon Urban

Funkcjonuje już Fabryka Kart Trefl-
-Kraków, która w czerwcu ubie-
głego roku otrzymała pozwolenie 
na działalność w specjalnej strefie 
ekonomicznej w Niepołomicach. 
Firma produkuje karty do gry dla 
dzieci i dorosłych sprzedawane 
w całej Europie.
Przedsiębiorstwo przeniosło się do 
Niepołomic z całą produkcją. Inwe-
stycja (wraz z kosztem zakupu zie-
mi, meblami, nowymi maszynami) 
pochłonęła około 13 milionów zł. 
Fabryka o powierzchni 6200 m2 
ulokowana jest na 2,5-hektaro-
wej działce. 4000 m2 budynku fa-
brycznego przeznaczono na halę 
produkcyjną, 1450 m2 na magazyn 
wysokiego składowania, a resztę 
zajmują biura. 
W hali pracują maszyny przenie-
sione z poprzedniej siedziby, ale 
zakupiono też nowe, wzmacniając 
m.in. część konfekcjonującą parku 
maszynowego. Planowane są już 

kolejne inwestycje w tym zakresie. 
W tej chwili w firmie pracują 82 
osoby, ale wkrótce zwiększy się 
zatrudnienie. 
Krakowski Park Technologiczny, 
który zarządza specjalną strefą 
ekonomiczną wydał już zezwole-
nie na dalszą rozbudowę fabryki 
kart w strefie.
Fabryka Kart Trefl-Kraków jest naj-
starszym polskim producentem 
kart do gry dla dorosłych i dla dzie-
ci. Jest też wydawcą gier. Współ-
pracuje z wieloma zagranicznymi 
licencjodawcami, m.in. z Disney-
em. Grupa Trefl odpowiada za 
nową linię produktową Trefl Joker-
Line. Pierwszą z nich jest znakomi-
ty „Steam Park”. Ponadto fabryka 
zajmuje się produkcją reklamową 
i drukiem na zlecenie. 
Wraz ze zmianą siedziby, zmie-
niła się też nazwa firmy: dawne 
Krakowskie Zakłady Wyrobów Pa-
pierowych Trefl-Kraków, są teraz 
wspomnianą Fabryką Kart Trefl-
-Kraków.
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Nasza Tablica

Nie daj się nabrać !
W ostatnim czasie do małopolskich urzędów skarbowych dotarły niepo-
kojące sygnały, że podatnicy otrzymują pisma, w których powoływany 
jest rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, czyli Centralny Rejestr 
Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). W pismach tych 
wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w Centralnym Reje-
strze Płatników w wysokości 195 zł, która ma rzekomo „ułatwić weryfikację 
wiarygodności płatniczej firmy”. 

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że małopolskie urzędy skarbo-
we nie są nadawcami takich pism. Nadawcami są prawdopodobnie 
firmy komercyjne, próbujące wyłudzić od podatników takie opłaty.

Ministerstwo Finansów ani administracja podatkowa nie utworzyły żad-
nego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników. Funkcjonuje na-
tomiast Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników 
(CRP KEP), a rejestracja w nim jest bezpłatna. 
Izba Skarbowa w Krakowie zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy 
z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Ma-
łopolska administracja podatkowa, nie ponosi odpowiedzialności za za-
wartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych 
przez firmy komercyjne.
Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, 
są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie po-
zwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane 
w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 
Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiada-
ne przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym 
instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków 
przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.
Przykład pisma z załączonym formularzem przelewu na kwotę 195 zł poniżej.

Ognisko seniorów 
Marian Ponikiewicz

W sobotę 12 lipca emeryci i renci-
ści zrzeszeni w Kole nr 1 w Niepo-
łomicach spotkali się by spędzić 
popołudnie przy ognisku. 
Ognisko zorganizowano w gościn-
nych progach restauracji Joanna 
w Niepołomicach. Prócz pieczo-
nych smakołyków nie zabrakło 
wspólnego śpiewu i udanej zabawy 
do późnych godzin wieczornych. 
Seniorzy mają w planach organiza-
cję kolejnych wspólnych uroczysto-

ści i spotkań. Jak zapewniają przed-
stawiciele Zarządu Koła: nowych 
pomysłów na wspólne spędzanie 
czasu nie brakuje, cieszymy się, że 
stale przychodzi na nasze spotkania 
coraz więcej osób. Mamy nadzieję, że 
nasze Koło nadal będzie się tak pręż-
nie rozwijało. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, którzy szczodrze wspie-
rają nasze działania.  
W planach na najbliższe miesiące 
Emeryci I Renciści prócz kolejnych 
spotkań, mają również wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze. 

Źródło: Izba Skarbowa w Krakowie
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Bezpłatny kurs angielskiego

Pocztówki z opactwa

Janusz Strojny
Fundacja Centrum Edukacji i Nauki 
Języków Obcych

Zapraszamy na bezpłatny kurs 
języka angielskiego dla wolonta-
riuszy i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na 
terenie powiatu wielickiego. 
Chcesz realizować projekt między-
narodowy?
Nie wiesz, jak napisać wniosek 
w języku angielskim? 
Chcesz nawiązać kontakt z part-
nerem zagranicznym, ale… barie-
rą jest znajomość języka angiel-
skiego?
Zapisz się na nasz kurs!
Kurs jest skierowany do pracow-
ników i wolontariuszy organiza-
cji pozarządowych działających 
na terenie powiatu wielickiego.
Uczestnictwo w kursie daje moż-
liwość nauki i ćwiczenia języka  
angielskiego potrzebnego w kon- 
taktach ze współpracownikami 
z różnych krajów pracujących razem 
w projektach, a w szczególności:
- poznania i przećwiczenia kon-

kretnych zwrotów przydatnych 
na spotkaniach i przy dysku-
sjach projektowych,

-  ćwiczenie umiejętności swo-
bodnego, precyzyjnego i aser-
tywnego wypowiadania się po 
angielsku,

-  zapoznania się z dokumentami 

projektowymi, 
-  poćwiczenia umiejętności pisania.
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą 
mogli:
- intensywnie i wszechstronnie 

ćwiczyć angielski,
-  zwiększyć swoją świadomość 

języka,
-  zwiększyć swoją pewność siebie,
-  nauczyć się sposobów radzenia 

sobie w momentach, gdy nie 
wiadomo jak coś powiedzieć,

-  sprawnie przygotowywać się do 
spotkań i prowadzić je.

Liczba uczestników: 14 osób 
Miejsce szkolenia: Sala szkolenio-
wa w Hotelu ORIZA w Gdowie
Czas szkolenia: 90 godzin lekcyj-
nych (spotkania w każdą sobotę 
po 8 godzin lekcyjnych od wrze-
śnia do grudnia 2014r.) Przerwy 
kawowe. Ponadto kurs wzboga-
cony jest dodatkowo o szkolenie 
z zakresu pozyskiwania środków 
zewnętrznych na działalność orga-
nizacji pozarządowych uwzględ-
niające perspektywę finansową 
2014-20 (24 godziny szkoleniowe).  
Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie zgłoszenia chęci uczestnic-
twa w kursie na mail Fundacji: 
centrumedukacjijezykowobcych@
gmail.com do 22 sierpnia 2014 r.  
Ponadto zapraszamy na spotka- 
nie inaugurujące projekt dn. 
30.08.2014 r. o godz. 10.00 w Hote-
lu ORIZA w Gdowie.

Najnowsze zdjęcia i stare obrazy 
można znaleźć na nowo wydanych 
pocztówkach Opactwa Mniszek 
Benedyktynek w Staniątkach. Pa-
miątkowe karty pocztowe można 

wysłać do rodziny lub znajomych, 
albo zachować na pamiątkę, a ku-
pując taką widokówkę wspieramy 
remont klasztoru.

(mm)
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Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika 
planowane jest na dzień 31. sierpnia 2014 r., 
w przeddzień wybuchu II wojny światowej. 
Uroczystości poprzedzi odprawienie mszy św. 
w intencji ofiar wojny w kaplicy na Cmentarzu 
Parafialnym w Podłężu o godzinie 15:00.

Przywrócić pamięć…
Pierwszego września br. przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, jednej z najstraszniejszych wojen 

w historii ludzkości. Wojna trwała ponad pięć lat. Wrześniowa obrona Ojczyzny na wschodzie i zachodzie, 
a następnie okres okupacji, przyniosły olbrzymie straty w ludziach, a także materialne 

(w tym również utracony wielowiekowy dorobek kulturowy naszego narodu). 

Historia

N ie ma w polsce zakątka gdzie nie byłoby śladów wojny. Nie ma 
rodziny, która kogoś nie straciła. Śmierć i pożoga wojenna do-
tknęła również mieszkańców podłęża i okolicznych sołectw. 

Wielu naszych krajan straciło życie w czasie wojny w nieznanych 
okolicznościach i w nieznanych miejscach. Są wśród nich aresztowa-
ni w dniu 23.11.1943 r. żołnierze Armii krajowej, żołnierze broniący 
ojczyzny we wrześniu 1939 r. i żołnierze walczący u boku aliantów 
na froncie zachodnim. Są również ofiary obozów koncentracyjnych 
Auschwitz, Gross Rosen i buchenwald. Są i ofiary działań wojen-
nych, o losach których nie ma żadnej informacji – wiemy tylko, że 
wyszli z domu i nie powrócili. Nie mają swoich mogił, swojego miej-
sca wiecznego spoczynku. Część z nich leży w zbiorowych mogiłach, 
rozsianych zarówno na polskiej ziemi jak i na frontach całej Europy. 
prochy tych, których ciała spłonęły w krematoriach obozowych wiatr 
rozwiał, a ciała lotników walczących w bitwie o Anglię pochłonęły 
wody kanału la Manche.

Niedawno obchodziliśmy 70. rocznicę aresztowań żołnierzy Ar-
mii krajowej z 23.11.1943 r. oraz 70. rocznicę rozstrzelania 50 pa-
triotów polskich, więźniów Mon-
telupich w rejonie wiaduktu przy 
linii kolejowej podłęże - Staniątki. 
Czciliśmy pamięć tych, którzy 
stracili życie, bo chwycili za broń 
i czynnie walczyli z niemieckim 
okupantem, ale także tych, którzy 
musieli je oddać dlatego, że byli 
polakami. 

Mimo wielu badań nauko-
wych opartych na dokumentach 
historycznych do dziś nie udało się ustalić miejsca śmierci ani miej-
sca pochówku aresztowanych 23.11.1943 r. żołnierzy Armii krajowej 
(wyjątek stanowi śp. Wojciech Smolarczyk, który zmarł w przeddzień 
wyzwolenia w obozie Gross Rosen). Również nie są znane nazwiska 
rozstrzelanych 2. lutego 1944 r. w rejonie wiaduktu oraz ich miejsca 
wiecznego spoczynku. Historycy Instytutu pamięci Narodowej mó-
wili o tym w wykładzie na pt. „Ziemia wielicka pod okupacją nie-
miecką w latach 1939 – 1945…” wygłoszonym w czasie cyklicznego 
spotkania „Wieliczka – Wieliczanie”. Spotkanie odbyło się 29. stycz-
nia 2014 r. w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

Ten bolesny - szczególnie dla rodzin - fakt braku mogił bliskich 
oraz chęć przywrócenia ich pamięci stał się inspiracją do budowy po-
mnika - symbolicznego grobu, przy którym będzie można modlić się 
za dusze poległych rodaków oraz oddawać cześć wszystkim ofiarom 
II wojny w każdą rocznicę jej wybuchu. Najlepszym miejscem na lo-
kalizację takiego pomnika jest cmentarz - miejsce pamięci, skupie-
nia i modlitwy, ale również miejsce historii małych ojczyzn. W tym 
wypadku tą małą ojczyzną stała się parafia podłęże, która od lat 70 
ubiegłego wieku posiada własny cmentarz parafialny. parafię tworzą 
sołectwa podłęże, Zakrzowiec i część północna Zakrzowa.

pomysł budowy pomnika zyskał akceptację burmistrza Miasta 

i Gminy Niepołomice, Romana ptaka i administratora Cmentarza 
parafialnego w podłężu, księdza proboszcza parafii podłęże To-
masza boronia. Również Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę 
umożliwiającą sfinansowanie budowy pomnika, wpisując go w pro-
gram gminnych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W pierwszej kolejności należało ustalić listę ofiar. poprzez ogło-
szenia publikowane na stronie internetowej parafii oraz na tabli-
cach ogłoszeń udało się zebrać nazwiska 26 mieszkańców z terenu 
obecnej parafii podłęże. Dzięki rodzinom oraz pełnej zapału pra-
cy Wita Ślusarczyka – członka Rady Sołeckiej podłęża, udało się 
zgromadzić obszerny materiał historyczny, w tym również sporo 
fotografii.

projekt artystyczny pomnika wykonał Marek Maślaniec – ar-
tysta rzeźbiarz twórca wielu rzeźb o uznanych walorach artystycz-
nych. Wg projektu, pomnik będzie tworzył kamienny prostopadło-
ścienny obelisk wykonany z czarnego granitu, zwieńczony postacią 
orła wzbijającego się do lotu, odlanego z brązu. Na epitafium po-
mnika będą umieszczone nazwiska ofiar. Figura z brązu zostanie 

wykonana przez odlewnię Arty-
styczną pana piotra piszczkiewi-
cza z podłęża a prace kamieniar-
skie wykona firma AkRopol 
z Rzeszowa. Uroczyste poświę-
cenie i odsłonięcie pomnika pla-
nowane jest na dzień 31. sierpnia 
2014 r., w przeddzień wybuchu 
II wojny światowej. Uroczystości 
poprzedzi odprawienie mszy św. 
w intencji ofiar wojny w kaplicy 

na Cmentarzu parafialnym w podłężu o godzinie 15:00.
pokolenie wojenne pamiętające czasy wojny i okupacji powoli 

odchodzi, bo takie jest życie. Zacierają się w pamięci ślady wojen-
nych i okupacyjnych zdarzeń. Jeżeli o nich nie będziemy mówić, nie 
będziemy pisać, nie będziemy pamiętać i ich przekazywać następnym 
pokoleniom to i po nas nic nie zostanie. Epitafium pomnika wieńczą 
słowa Adama Mickiewicza – „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie 
zapomnij o mnie” – to motto całego przedsięwzięcia i uroczystości.

Urodziłem się po wojnie, reprezentuję pierwsze pokolenie po-
wojenne, pokolenie, które wojnę i okupację zna m.in. z opowiadań 
rodziców, literatury i filmów, zwłaszcza reżyserów „szkoły polskiej”, 
Wajdy, Munka, kawalerowicza. To obowiązek mojego pokolenia i to 
nasza wspólna powinność wobec naszych rodaków, aby zachować 
pamięć o ich ofierze i o okropnościach wojny, które dotknęły naszą 
małą ojczyznę. pokolenie naszych dzieci i wnuków - bez czynów 
i symboli przywracających pamięć - szybko zapomni o etosie ludzi, 
których „prochy wiatr rozwiał a męczeńską krew deszcze zmyły”. 
Więc przywracajmy pamięć… 

Adam Suślik
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
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Historia

100 lat od wybuchu wielkiej wojny
W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej uczciliśmy pamięć jej ofiar podczas mszy świętej 
w kościele parafialnym w Niepołomicach odprawianej przez ks. prałata Stanisława Mikę.

Marta Walczak-Puchalska

W wyniku wojny, w ciągu czterech lat zgi-
nęło lub zostało rannych 37 milionów osób. Po 
raz pierwszy w historii na dużą skalę użyto bro-
ni chemicznej, nowoczesnej artylerii, telefonów 
i łodzi podwodnych. Pierwsza wojna światowa 
zmieniła mapę Europy - rozpadły się cztery mo-
carstwa, powstało lub odzyskało niepodległość 
wiele państw, w tym Polska. Dla Polaków to było 
szczególnej wagi wydarzenie. Pokazało, że naród 
pozbawiony własnego państwa potrafi walczyć 
o niepodległość (ponad dwa miliony Polaków 
walczyło w mundurach trzech obcych armii 
często podczas walk bratobójczych; co piąty nie 
wrócił do domu). To niezwykle istotne, abyśmy 
zachowali pamięć o bohaterach tamtych czasów 
i przekazywali ją przyszłym pokoleniom.

28 lipca w Niepołomicach, po mszy świę-
tej uczestnicy obchodów przeszli w pochodzie 
na Cmentarz Wojenny nr 327, tam burmistrz 
Niepołomic Roman Ptak wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Markiem Ciastoniem złożyli 
kwiaty. 

W uroczystości wzięli udział radni, przed-

stawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej, Muzeum Niepołomickiego, 
strażacy z OSP Niepołomice z pocztem sztanda-
rowym, uczniowie z nauczycielami z pocztem 
sztandarowym Szkół Podstawowych z Zagórza 
i Niepołomic. Ceremonii towarzyszyła Repre-
zentacyjna Orkiestra Dęta „Lira”.

Poniedziałkowe uroczystości były jednym 
z wydarzeń realizowanych na terenie Gminy 
Niepołomice w ramach Małopolskiego Pro-
gramu Obchodów „100-lecia I wojny świato-
wej” pod patronatem Małopolskiego Instytutu 
Kultury. W ramach obchodów obecnie jeszcze 
trwają prace związane z profesjonalnym ozna-
kowaniem sześciu cmentarzy wojennych 
z okresu I wojny światowej: Cmentarza Wojen-
nego nr 327 w Niepołomicach, Cmentarza Wo-
jennego nr 324 w Woli Batorskiej,  Cmentarza 
Wojennego nr 325 w Niepołomicach na Sitow-
cu, Cmentarza Wojennego nr 329 w Niepoło-
micach na Podborzu, Cmentarza Wojennego nr 
330 w Podłężu i Cmentarza Wojennego nr 376 
w Suchorabie.

Doskonałą okazją do uczczenia pamięci 
heroicznych czynów naszych przodków jest od-

wiedzenie miejsc – choćby tylko w Małopolsce, 
które były świadkiem walk. Były to m.in. Kraków, 
Limanowa, Sękowa czy Gorlice. 
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Benedyktynki

Turysta wewnętrzny w klasztorze - XXXII

Rocznica wielkiej wojny
Mało kto już dzisiaj wie, że za czasów rozbiorów granicą między zaborem austriackim a rosyjskim była tu w naszych 

stronach Wisła; i most, którym dzisiaj jeździ się z Niepołomic do Krakowa, przekracza właśnie tę dawną granicę.

K iedy w sierpniu roku 1914 wybuchła wojna między Austrią i pru-
sami z jednej strony, a Rosją i jej zachodnimi aliantami z drugiej, 
był to więc teren przygraniczny między wojującymi ze sobą ko-

alicjami, narażony szczególnie silnie na wszelkie konsekwencje prze-
suwania się frontu wojny.

Ta wojna od lat już wisiała w powietrzu. Mocarstwa, które sto 
lat wcześniej zwyciężyły wspólnie Napoleona i podzieliły Europę we-
dług swoich interesów, miały w zasadzie pilnować trwałości tego po-
rządku – nazywało się to „Święte przymierze” – ale było rzeczą nie-
uchronną, że się kiedyś w końcu pokłócą między sobą. przewidywał 
to już Mickiewicz, upatrując w tym jedyną możliwość dla przywró-
cenia polsce niepodległości; i słusznie, tylko że nie przewidział, jak 
będzie wyglądała taka wojna. A w dodatku to przecież na polskich 
ziemiach przebiegały granice między zaborcami, i te ziemie właśnie 
musiały z konieczności stać się głównym terenem bitew i zniszczeń.

ponieważ, jak już powiedzieliśmy, ta wojna od lat stawała się coraz 
bardziej przewidywalna, sztaby obu stron, a zwłaszcza sztab pruski, 
przygotowywały się do niej od dawna, opracowując plany, strategię, 
taktykę. otóż w prusach głów-
nym teoretykiem strategii był już 
od kilku pokoleń generał karl von 
Clausewitz, twórca doktryny woj-
ny totalnej, zmarły w roku 1831. 
A „wojna totalna” to było bardzo 
naukowe rozpracowanie i uzasad-
nienie tego, co wiedziała już hor-
da jaskiniowców: że jeśli znisz-
czyć nieprzyjacielowi możliwie 
szybko i bezwzględnie wszystko, 
co on posiada (dom, broń, ziemię, 
rodzinę i oczywiście jego samego) 
– to już więcej oporu nie będzie 
stawiał. Twierdzono nawet, że to jest na dalszą metę strategia najbar-
dziej humanitarna, bo nieprzyjaciel krócej się męczy…

Więc taka to zaczynała się wojna, a w dodatku trwały już prace 
nad wydoskonaleniem lub wprowadzeniem nowych broni masowej 
zagłady: gazów bojowych, łodzi podwodnych, czołgów i lotnictwa 
bojowego. Wprawdzie gazów używała głównie armia niemiecka na 
froncie zachodnim, i ona tamże stosowała totalne zniszczenie jako 
metodę represji za opór – ale i tak przez ziemie polskie przetoczył 
się front rosyjsko-austriacki i rosyjsko-niemiecki, i to kilka razy, tam 
i z powrotem.

W klasztorze staniąteckim było wtedy około pięćdziesięciu za-
konnic; ksienią była od siedmiu lat Matka Hilaria Szczerbianka, 
energiczna i przedsiębiorcza. Wobec spodziewanej inwazji rosyjskiej 
odesłała ona już w początku sierpnia większość zakonnic w głąb 
kraju, dzieląc je na grupy dla łatwiejszego zakwaterowania: siostry 
zamieszkały głównie w Starym Sączu i na Śląsku. Sama ksieni z kilku 
siostrami została jednak w klasztorze i założyła tu szpital wojskowy, 
który natychmiast zapełnił się rannymi z niedalekiego frontu. Spe-
cjalnie zapraszała legionistów: żołnierzy polskich oddziałów, które 
walczyły u boku armii austriackiej w nadziei (jak się później okaza-

ło, słusznej), że przyczynią się nie tylko do obalenia Rosji, głównego 
zaborcy, ale także do zaznaczenia suwerennej obecności polski na 
arenie międzynarodowej i do uzyskania jej niepodległości podczas 
powojennych rokowań.

otóż Rosjanie już w listopadzie przerwali front i wkroczyli do 
Galicji. ksieni Hilaria zdążyła odesłać resztę sióstr w góry, sama 
jednak pozostała, by bronić klasztoru, w towarzystwie jednej tyl-
ko, równie energicznej siostry. Zdołały obie nie wpuścić żołnie-
rzy do samego klasztoru, powołując się na prawo klauzury – to 
jeszcze wtedy nie byli bolszewicy, którzy by żadnych argumentów 
nie słuchali, tylko armia carska, która w dodatku miała nakazane 
wmawiać galicyjskim polakom, że przychodzi ich wyzwolić od Au-
striaków. odstąpili więc grzecznie od furty, a zajęli (i zdewastowa-
li) „tylko” wszystkie budynki biurowe i gospodarcze. Stał tu sztab 
i mnóstwo żołnierzy, a na dziedzińcu (dzisiejszy park) mieli skład 
amunicji. Taka koncentracja celów bojowych stanowiła oczywiście 
zwiększone niebezpieczeństwo dla klasztoru na czas kontrofensywy 
wojsk austriackich. Ta zaś zaczęła się już po tygodniu. To wtedy, 11 

grudnia, ostrzał artyleryjski Sta-
niątek spowodował zburzenie tzw. 
rezydencji czyli domu jezuitów, 
zajętego zresztą przez oficerów 
rosyjskich, których tam dwudzie-
stu zginęło; a ponadto zawalenie 
się sklepienia nad północno-
-wschodnim narożnikiem klaszto-
ru, śmierć dwóch jezuitów, tam się 
właśnie znajdujących, i popłoch 
wśród ludności okolicznej, która 
schroniła się w mury klasztoru na 
czas bitwy. Resztę budynku mogło 
spotkać wkrótce takie samo znisz-

czenie, więc Matka Hilaria, s. Maura i jedyny pozostały przy życiu 
jezuita poszli nocą pieszo do bochni, skąd wrócili po paru dniach, 
kiedy kanonada ustała i front się znowu odsunął. okazało się jed-
nak, że dalszych już szkód nie było. 

To był dla klasztoru ten najbardziej dramatyczny epizod wojen-
ny. W ciągu następnego roku było już o tyle bezpiecznie, że można 
było sprowadzić z powrotem siostry i wznowić działalność szpi-
tala, a nawet przyjąć na jakiś czas gromadę uciekinierów. ksieni 
współpracowała z biskupem Sapiehą, który też umieścił w klaszto-
rze grupę sierot wojennych. Dla zachowania pamięci i dla trwałej 
wdzięczności bogu za ocalenie zarówno zgromadzenia przez cały 
czas wojny, jak i klasztoru, pozostawiono (nakrywając je szkłem) 
dziury w wewnętrznym murze wschodniego krużganka, a wokół 
nich zawieszono odłamki i pociski, znalezione po bitwie. Dzisiaj 
ci wszyscy, którzy mają okazję tę ścianę oglądać, stają zdumieni 
i snują najprzedziwniejsze domysły… tylko nie ten, że to jest wo-
tum dziękczynne.

s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka

W klasztorze staniąteckim było wtedy około 
pięćdziesięciu zakonnic; ksienią była od 
siedmiu lat Matka Hilaria Szczerbianka, 
energiczna i przedsiębiorcza. Wobec 
spodziewanej inwazji rosyjskiej odesłała ona 
już w początku sierpnia większość zakonnic 
w głąb kraju, dzieląc je na grupy dla łatwiejszego 
zakwaterowania: siostry zamieszkały głównie 
w Starym Sączu i na Śląsku.



SIERPIEŃ 2014      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      17

Edukacja

Projekt Comenius 
w Zabierzowie Bocheńskim

Lato w pełni. Opuszczone pastwiska, niekoszone rowy, nieużytki wyzłociły się nawłociami. 
Swojski obrazek…, czy na pewno?

Patron Comenius
Gimnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego w Zabie-

rzowie bocheńskim realizuje dwuletni partnerski projekt Comenius. 
Gdybyśmy zaczynali starania o udział w projekcie dziś, naszym 

patronem byłby wielki Erazm z Roterdamu, wielki myśliciel i peda-
gog czasu renesansu, który głosił, że człowiek z natury jest dobry, 
zło zaś pochodzi z niewiedzy (programy Erasmus +). Ale my nasz 
wniosek aplikacyjny składaliśmy, kiedy patronem idei partnerstwa 
szkół był Jan Amos komeński (Comenius). Warto wiedzieć kim był: 
uważany za ojca nowoczesnej edukacji Jan – najmłodszy syn w ubo-
giej rodzinie i wcześnie osierocony - zaczął naukę dopiero jako szes-
nastoletni młodzieniec w przerowie na Morawach. Do tej szkoły 
wrócił potem jako nauczyciel i tam zaczął długą drogę reformatora 
edukacji. Wprowadził ilustrowane podręczniki napisane w języku 
ojczystym - a nie po łacinie, zastosował nauczanie oparte na hierar-
chii pojęć od prostych do bardziej złożonych i logicznym myśleniu 
- wbrew wcześniejszej metodzie „wkuwania” na pamięć łacińskich 
mądrości. Mieszkał i pracował w wielu różnych krajach, prawdziwy 
Europejczyk. W polsce, gdzie spędził aż 28 lat pamiętamy mu też 
to, że sprowadził potop Szwedzki. No cóż, historia już się napisała, 
poprawianie i wymazywanie jej kart nie jest dobrą praktyką – lepiej 
czerpać z niej dobre i mądre nauki, a od patrona projektu Comeniusa 
uczyć się idei o mądrym nauczaniu.

Obce gatunki
Historia naszego projektu sięga 2012 roku, kiedy naszej Szkole 

nauczyciele z ogromnego bawarskiego Gymnasium Donauwörth 
zaproponowali partnerstwo. potem przez rok trwało wspólne przy-
gotowywanie wniosku i oczekiwanie na wynik. I .... od roku realizu-
jemy projekt „NEobIoTA - globalisation among plants and animals 
and how to deal with it”, który dotyczy zjawiska globalizacji w świecie 
przyrody, planowanych i nieplanowanych migracji gatunków roślin 

i zwierząt, świadomego i nieświadomego udziału człowieka w tych 
migracjach, badania, jakie to zjawisko rodzi konsekwencje, oraz czy 
należy - i w jaki sposób - tym konsekwencjom przeciwdziałać.

Czy taki problem w przyrodzie rzeczywiście istnieje? otóż wy-
starczy wybrać się na małą wycieczkę: zobaczyć koryto Wisły w oko-
licach Niepołomic obrośnięte kolczurką klapowaną (pachnące ma-
lownicze pnącze), zwartymi kępami miododajnych rdestowców, 
wszedobylskimi nawłociami i rudbekiami, czy też zaroślami nie-
bezpiecznego barszczu Sosnowskiego. To są właśnie obce w naszej 
przyrodzie gatunki - śmiało i masowo wkraczające do rodzimych 
zbiorowisk roślinnych. oczywiście takie zjawisko istniało zawsze: 
np. tatarak sprowadzony zastał już kilkaset lat temu jako roślina lecz-
nicza i spożywcza (kandyzowane łodygi i kłącza - podobno pycha!) 
i zadomowił się na dobre, podobnie jak moczarka kanadyjska. Dziś 
jednak te zjawiska nabrały jednak ogromnego przyśpieszenia. Czy-
telnikom chętnym dalszej wiedzy na temat gatunków obcych trze-
ba koniecznie polecić stronę www.iop.krakow.pl - której współautor 
wspomaga nas w prowadzeniu projektu. Znaleźć tam można prawie 
kryminalne opowieści, jak choćby ta o malutkim szubaku Smirno-
wa, którego pierwsze okazy w polsce znaleziono w 2000 roku w pry-
watnych mieszkaniach entomologów, i tak zaczęła się… inwazja, lub 
historia o 100 rakach pręgowanych sprowadzonych z pensylwanii. 
przy okazji należy powiedzieć, że kompetencje zaproszonych przez 
nas krakowskich naukowców-ekspertów od gatunków obcych wzbu-
dziły prawdziwy podziw i szacunek naszych partnerów.

projekt NEobIoTA skierowany jest do uczniów o zainteresowa-
niach przyrodniczych, gotowych do bacznej obserwacji otaczającego 
świata. Czy łatwo wyzwolić w uczniach taką chęć do aktywnego zdo-
bywania wiedzy? Zupełnie nietrudno, ale oczywiście pomaga także 
formuła projektu, to że robimy to razem, równolegle – w siedmiu 
państwach Europy - oraz spotkania partnerów w kolejnych euro-
pejskich krajach. Za nami już cztery spotkania: na Łotwie, w Niem-
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Edukacja

Uczestnicy o projekcie

„Nauczyliśmy się wiele o innych narodach i ich kulturze” 
(Nora, Łotwa).

„Wyjazd... zmienił nasze spojrzenie na inne kraje oraz złamał 
kilka typowych stereotypów, które mieliśmy w głowach. Wspi-
naczka pod opieką wykwalifikowanych instruktorów była nie-
złym sprawdzianem naszych umiejętności sportowych. Naj-
ważniejsze podczas tego wyjazdu było to że przekonaliśmy się 
na własnej skórze, jak to dobrze znać wiele języków i że warto 
się ich uczyć. Rodzice uczniów oraz uczniowie z Niemiec byli 
bardzo sympatyczni:)” (Iza, Zabierzów bocheński).

„Ze wszystkich chwil spędzonych w Niemczech najbardziej 
podobał się dzień, w którym odwiedziliśmy szkołę. Nasi kole-
dzy przedstawili prezentację o polsce (np. nasza muzyka, filmy, 
ale też… śledzie w śmietanie)..(Julia, Zabierzów bocheński).

„Codziennie dowiadywaliśmy się czegoś nowego. Spotykali-
śmy się z uczniami tamtejszej szkoły. Mieliśmy z nimi zajęcia 
różnego typu. Mnie osobiście najbardziej podobała się wy-
cieczka do średniowiecznego miasteczka. było bardzo pięk-
nie...” (Weronika, Zabierzów bocheński). 

„Szkoły z polski, Austrii, Łotwy i Niemiec wymieniły pakiety 
nasion do założenia ogrodów Comeniusa. Norwegia i Wło-
chy mają surowe przepisy dotyczące nie-lokalnych gatunków 
nasion i ich przywóz jest zakazany. pakiet niemiecki zawierał 
nasiona orzecha włoskiego, chabry, soczewicę, rzodkiewki. 
Z Łotwy otrzymaliśmy fasolę, z polski nasiona na łąki kwia-
towe, cebulę i lwie paszcze z Austrii. Nasz ogród Comeniusa 
założyliśmy przy przedszkolu.” (Uczeń z Niemiec).

„Jesteśmy podekscytowani wizytą w polsce. To ogromnie in-
teresujące odwiedzać szkoły w innych krajach, żeby zobaczyć 
jak to się robi „gdzie indziej”. Uczniowie widzą swoją szkołę 
z innej perspektywy…” (uczeń z Norwegii).

„Wspominamy naszą wizytę w polsce. Wizyta w waszej szkole 
była bardzo ciekawa. kraków jest fascynujący!” (Dianne z Ho-
landii).

„Dziękujemy za wspaniały pobyt w polsce. Jesteśmy wszyscy 
pod wrażeniem ciekawych miejsc, które odwiedziliśmy i wia-
domości, które zdobyliśmy. Wasza gościnność była ogromna.” 
(patricia z Austrii).

czech, w Norwegii i w polsce - w czasie czwartego spotkania w Zabie-
rzowie bocheńskim byliśmy gospodarzami. program pobytu gości 
pomyślany został jako mix kilku modułów: wizyta w Szkole, Skarby 
Niepołomic (serdeczne podziękowania dla utalentowanych Skarbów 
ze Szkoły Muzycznej), Skarby krakowa, Skarby Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – wszak to projekt dla uczniów o aspiracjach uniwersytec-
kich, i wreszcie same gatunki obce – w ich naturalnych środowiskach 
(jeszcze raz, ta drogą, serdeczne podziękowania dla naszych eksper-
tów: dr Wojciecha Solarza pAN i prof. Józefa Mitki UJ).

Cele projektu Comenius - prawda czy fikcja?
projekty europejskie mają wyznaczone cele; projekt Comenius 

– wg oficjalnych dokumentów - ma podnosić poziom wiedzy i zro-
zumienia różnorodności europejskiej kultury, uświadamiać wartość 
tego zróżnicowania; pomagać młodym ludziom w zdobyciu podsta-
wowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i kompetencji, 
niezbędnych dla ich osobistego rozwoju i potrzebnych dla przyszłe-
go zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w obywatelstwie euro-
pejskim; wzmacniać europejski wymiar edukacji szkolnej, zmieniać 
stereotypowe wyobrażenia o partnerach i o samym sobie... i tak dalej, 
i tak dalej...

pierwszy rok pracy w projekcie pokazuje, jak może mało kiedy, 
że teoria idzie krok krok z praktyką. Tak właśnie jest, takie cele reali-
zuje się w projektach Comenius, przynajmniej - w naszym. Dobrze, 
że następny rok przed nami.

Barbara Nowak
Nauczyciel biologii i współkoordynator partnerskiego projektu 

Comenius NEOBIOTA 
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Jak to działa?

Wielki finał projektu Water Power

Jak co roku Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie zorganizowało półkolonię letnią dla dzieci  
ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, która trwała od 7 do 18 lipca.

Uczniowie niepołomickiej filii szkoły języka angielskiego Early Stage po raz kolejny wzięli udział w projekcie  
o charakterze charytatywnym - Water Power. 

Edukacja

Mikołaj Schabowski
Dorota Bazarnik
Izabela Witek
Opiekunowie półkolonii letniej

Tegoroczne zajęcia zostały zorganizowane 
pod hasłem: „Jak to działa?”. W pierwszym ty-
godniu uczniowie poznawali zasady działania 
samolotów, statków i pociągów. W ciekawy 
i przystępny sposób dzieci przyswajały sobie 
podstawy wiedzy z dziedziny techniki. Nie za-
brakło zabaw na świeżym powietrzu, zawodów 
sportowych i przeróżnych zajęć plastycznych. 
Zdarzały się również niespodzianki, jak choćby 
ta, kiedy niespodziewanie odwiedziła nas pani 
policjantka i przeprowadziła z dziećmi ciekawą 
rozmowę na temat łapania przestępców.

W drugim tygodniu dzieci uczestniczące 
w półkolonii brały udział w zajęciach zorga-

nizowanych na terenie OSP Niepołomice. Po-
znały budowę i zasady funkcjonowania wozu 
strażackiego. Oglądnęły krótki pokaz gaszenia 
ognia przez strażaków. Pojechały na wyciecz-
kę do Krakowa. W Muzeum Inżynierii Miejskiej 
zobaczyły historyczne pojazdy szynowe, au-
tobusy, samochody, motocykle oraz akceso-
ria motoryzacyjne. Dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszyła się wystawa interaktywna, której 
celem jest nauka poprzez zabawę. Stanowiska 
interaktywne, teksty pomocnicze, ciekawostki 
dotyczące poszczególnych doświadczeń uka-
zały dzieciom szeroką skalę zastosowania koła 
w działalności człowieka.

Następnie udały się do Fabryki Cukierków, 
gdzie z zainteresowaniem obserwowały proces 
powstawania karmelowych cukierków i lizaków. 
Na miejscu odbyła się degustacja słodyczy, a na 
zakończenie każdy otrzymał słodki upominek.

Niezapomnianym przeżyciem dla małych 
kolonistów była także wycieczka do MOA. 
Dzieci uczestniczyły w prelekcji na temat lotów 
kosmicznych, poznały codzienność astronau-
tów podczas wyprawy w kosmos. W Planeta-
rium z wielkim zainteresowaniem i wypiekami 
na twarzy obejrzały seans ukazujący zjawiska 
astronomiczne. W ostatnim dniu półkolonii 
dzieci zwiedziły Muzeum Fonografii w MCDiS, 
gdzie poznały między innymi budowę gramo-
fonu oraz obejrzały film pt. „Skok przez płot”.

Oprócz licznych wyjść i wycieczek dzieci 
brały udział w różnych grach i zabawach spor-
towych oraz zajęciach plastycznych. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy półkolonii otrzymali 
dyplomy oraz upominki.

Projekt współfinansowany przez UMiG 
Niepołomice.

Katarzyna Perżyło
lektor w szkole Early Stage

Celem projektów międzynarodowych, 
w których od kilku lat Early Stage bierze udział, 
jest szerzenie wśród uczniów zainteresowań 
kulturą, historią i muzyką krajów, w których ję-
zyk angielski używany jest jako język ojczysty 
lub jako drugi albo urzędowy język.

W tym roku tematem projektu jest woda, 
jej ochrona, a także związane z nią atrakcje. 
Uczniowie mieli okazję do zastanowienia się 
nad tym, jak ważną rolę pełni w ich życiu woda, 
a także do poszerzenia swojej wiedzy na temat 
sposobów jej oszczędzania oraz konsekwencji 
jakie jej zanieczyszczenie może mieć dla naszej 
planety.

Dzieci zaangażowały się w rozmaite projek-
ty edukacyjne i artystyczno-językowe związane 
z tematyką wodną, poznały rozmaite sporty 
wodne oraz cykl krążenia wody w środowisku. 

Zgromadziły wiele informacji na temat jezior, 
rzek i oceanów, wodnych podróży, zwierząt 
zamieszkujących podwodny świat oraz opraco-
wały sposoby w jakie możemy o wodę dbać i ją 
oszczędzać.

Jak co roku, najmłodsi wzięli udział w na-
graniach piosenek projektowych w formie te-
ledysku. Muzykę do tekstów Joanny Zarańskiej 
skomponował pianista jazzowy i trzykrotny lau-
reat nagrody Fryderyka Michał Tokaj, w projek-
cie wzięli udział także wokaliści Aga Zaryan oraz 
Sean Palmer.

Warto wspomnieć, że do współpracy przy 
projekcie Water Power szkoła zaprosiła Polską 
Akcję Humanitarną. Dzięki Programowi Wodno-
-Sanitarnemu organizacja ta zapewniła dostęp 
do wody dla ponad 500 tysięcy osób, a dla pół-
tora miliona dostęp do należytych warunków 
sanitarnych w Afganistanie, Sudanie, Autonomii 
Palestyńskiej, Libanie, Iraku, Czeczenii i na Sri 
Lance. Z pomocą PAH nakręcony został krótki 

reportaż filmowy, opowiadający o życiu dzieci 
w Sudanie Południowym, gdzie organizacja wy-
budowała do tej pory 106 studni.

W ramach projektu pojawiła się płyta dvd 
z piosenkami wykonanymi przez uczniów szko-
ły oraz z filmem dokumentalnym. Dochód z jej 
sprzedaży (72.000 zł) został przeznaczony na 
budowę kolejnej studni w Sudanie Południo-
wym. Realizacja międzynarodowego projektu 
z tak uznaną instytucją dobroczynną jest dla 
szkoły niezwykle nobilitująca i budzi nadzieję, 
że wspólnie uda się poprawić warunki życia  
jeszcze wielu dzie-
ciom i rodzinom, znaj-
dującym się w tru- 
dnej sytuacji. 
Więcej informacji 
na temat projektu 
znajdą Państwo na 
stronie internetowej 
www.earlystage.pl 
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Jubileuszowy Rok Szkolny 
2014/2015

Wycieczka do Zakopanego

Dźwięki sitary i kardamon

W skali makro

Edukacja

Rok szkolny 2014/2015 jest 
dla niepołomickiego Zespołu 
Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II wyjątkowy - zbiegają 
się w nim dwie bardzo ważne 
w historii szkoły rocznice:
1 września 2014 r. przypada  
20. rocznica powstania  
„Zespołu Szkół Średnich”, 
w skład którego 20 lat temu 
wchodziły Liceum Ogólnokształ-
cące i Liceum Handlowe. To właśnie 1 września 2004 r. odbyła się 
Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2004/2005 w pierwszym 
skrzydle nowego gmachu „niepołomickiego Liceum” wznoszonego 
wspólnym trudem społeczności naszego miasta. 
14 lutego 2015 r. obchodzić będziemy 70-lecie powstania Liceum 
Ogólnokształcącego w Niepołomicach, od roku 2004 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
17 lipca 2014 r. odbyło się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach spotkanie przedstawicieli Absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego z dyrekcją Szkoły, na którym powołany 
został Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego w Niepołomicach. 
W celu należytego przygotowania tak ważnej uroczystości jubileuszo-
wej oraz Zjazdu Absolwentów zamysłem Komitetu jest zaproszenie do 
współpracy, jak najszerszego grona Absolwentów Liceum. W związku 
z powyższym dyrekcja Szkoły zaprasza wszystkich Absolwentów 
zainteresowanych współpracą w Społecznym Komitecie na rzecz 
organizacji Jubileuszu na spotkanie w dniu 1 września 2014 r. 
o godzinie 18.00, które odbędzie się w auli Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach przy Placu Kazimierza 
Wielkiego 1.

Izabela Korbut
Stowarzyszenie Przyjaciół 
ZSOI w Zabierzowie Bocheńskim

30 czerwca i 1 lipca grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w ZSzOI 
w Zabierzowie Bocheńskim była 
na pełnej wrażeń wycieczce do zi-
mowej stolicy Polski.
Uczniowie m.in. uczestniczyli w cie- 
kawej multimedialnej lekcji w Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej TPN 
dotyczącej bogatej flory i fauny 
znajdującej się w Tatrach. Podczas 
spacerów tatrzańskimi dolinkami, 
w tym po dolinie Kościeliskiej mo-
gli podziwiać walory przyrodnicze 
TPN. Wielką atrakcją okazał się rów-
nież pobyt w basenach termalnych 
w Szaflarach. Uczniowie zwiedzili 
również Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach, zabyt-
kowy Stary Kościółek, a przy nim 
cmentarz na Pęksowym Brzysku, 

gdzie spoczywają ludzie wpisani 
w historię i kulturę nie tylko z Zako-
panego. Na pożegnanie z przepięk-
nymi górami młodzi turyści z bliska 
mogli spacerować pod Reglami 
i podziwiać Wielką Krokiew. 
Niepowtarzalny klimat oraz wiele 
atrakcji Zakopanego dostarczyły 
uczestnikom wycieczki wielu wra-
żeń. Była to też dobra okazja do in-
tegracji uczestników - w wyciecz-
ce uczestniczyli także uczniowie 
niepełnosprawni. Wyjazd stał się 
dla uczniów dobrym początkiem 
upragnionych wakacji. 
Wycieczka była możliwa dzięki po-
zyskanym środkom na realizację 
zadania publicznego w zakresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży od 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepo-
łomice przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bo-
cheńskim.

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 

Podczas drugiej tury warsztatów 
projektu „Cały świat za pan brat” 
Robert Robb Maciąg zabrał dzie-
ciaki do Indii. Zajęcia odbyły się 
16 lipca w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach, dzięki grantowi 
uzyskanemu w konkursie „Aktyw-
na Biblioteka”.
Uczestnicy warsztatów dowiedzie-
li się wielu ciekawostek o kulturze 
dawnej kolonii brytyjskiej. Poznali 
podstawowe zwroty w języku hin-
di. Robb przedstawił najważniejsze 
indyjskie święta holi i diwali, swą 
opowieść ilustrując zdjęciami.
Uczestnicy zajęć malowali dłonie 

na indyjski sposób, zwiedzali Tadż 
Mahal i zapraszali do domów bo-
ginię Lakszmi, ozdabiając obrysy 
swoich stóp odpowiednimi sym-
bolami. Dowiedzieli się też, dla-
czego panny młode w Indiach nie 
noszą białych sukien i czemu służy 
obmycie w Gangesie.
Warsztaty pachniały orientalnymi 
przyprawami, z których uczest-
nicy komponowali mieszankę do 
herbaty, którą na indyjski sposób 
sporządził dla nas Robert. Była też 
joga. A wszystko przy dźwiękach 
oryginalnej muzyki oraz w zapa-
chu kadzidełek…
Dzięki temu za pomocą wszystkich 
zmysłów można było poczuć kli-
mat Indii!

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Zajęciami grupy przedszkolnej 
zakończył się pierwszy panel pro-
jektu „Co w puszczy piszczy, czyli 
niepołomicki klub przyrodnika” 
realizowanego przez Bibliotekę 
Publiczną w Niepołomicach. Za 
otrzymane od Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce w ramach pro-
gramu Aktywna Biblioteka pienią-
dze zakupiliśmy pomoce naukowe 
(modele, tablice i plansze, zestawy 
badawcze, jak też mikroskop oraz 
materiały potrzebne do wykony-
wania preparatów), które sprawia-
ją, że nasze zajęcia są niezwykle 
atrakcyjne dla młodych adeptów 
nauk przyrodniczych. 
Warsztaty odbywają się w Biblio-
tece w Niepołomicach oraz dwóch 
filiach – w Woli Batorskiej i Podłę-
żu. Są adresowane do dzieci i mło-

dzieży w wieku od 3 do 15 lat. 
Utworzone zostało 5 grup, liczą-
cych maksymalnie po 10 osób, co 
umożliwia efektywną naukę i bez-
pośredni kontakt z prowadzącym 
oraz pomocami naukowymi. 
Pierwsze warsztaty poświęco-
ne były światom roślin i zwierząt 
w skali makro. Prowadziła je koor-
dynatorka projektu Weronika Śli-
wiak. W kolejnym etapie projektu 
uczestnicy oglądać będziemy będą 
to, co zazwyczaj niedostrzegalne, 
czyli mikroświat. Zajęcia odbywać 
się będą pod okiem dra inż. Jerzego 
Kowala z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. W sierpniu zajęcia te-
renowe poprowadzi Wojciech Wim-
mer z Nadleśnictwa Niepołomice.
Ze względu na ogromne zaintere-
sowanie projektem i wypełnione 
listy rezerwowe, mamy nadzieję, że 
uda nam się zorganizować kolejną 
turę warsztatów jeszcze jesienią.
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Pyszne Wakacje w INSPIRO
Pierwszy wpis w Dzienniku Kucharza Pokładowego:

Inspiro

„O 9.00 w holu (na pokładzie) INSPIRO 
melduje się blisko 60 małych półkolonistów. 
Szybka weryfikacja listy zapisów z obecnym 
stanem liczbowym nasuwa oczywisty wniosek 
- wakacyjnych rekrutów zjawiło się dwa razy 
więcej niż przewidywały wstępne założenia. 
INSPIRO wspierane przez Rezydentki Strefy52 - 
Julię i Magdę - podejmuje wyzwanie: dokłada 
stołów, talerzy, szklanek i sztućców, przyśpiesza 
proces „tostowania” pieczywa. Projekcja pierw-
szego odcinka „Magicznego Drzewa” oznacza 
dodatkowe trzydzieści minut na uzupełnienie 
zapasów [na marginesie widnieje zapis: Zadbać 
o racje żywnościowe - Dzieci wykazują wzmo-
żone zainteresowanie Nutellą i płatkami śnia-
daniowymi LION] oraz obranie jabłek, marche-
wek i pomarańczy z wiktu przeznaczonego na 
kolejny dzień, tak aby świeżo wyciskanego soku 
starczyło dla wszystkich. W przygotowaniu sto-
łu pomaga grupa młodych ochotników.”

…

Mleczne wąsy oraz ślady kremu czekolado-
wego i dżemów poszerzające uśmiechy zostają 
zmyte tuż przed godziną 10.00. Podział na gru-
py wedle wieku odbył się sprawnie. „Warsztaty 
czas zacząć.”

Od 21 lipca przez trzy kolejne tygodnie  
INSPIRO budziło się wcześniej niż zwykle. O ile 
dwa punkty programu (śniadanie i bajka/film) 
były stałe, o tyle dwu godzinne warsztaty za-
wsze pozostawały niespodzianką, choć moż-
na było się spodziewać, że zawitamy w innym 
świecie. W przestrzeni przenosiliśmy się samo-
chodami własnej konstrukcji, w których napęd 
z gumki recepturki z każdym pokonanym cen-
tymetrem przybliżał nas do rekordu toru; pian-
kowe samoloty, mimo że trudniejsze w nawigo-
waniu, miały większy zasięg i nasza już w tym 
głowa, by uprzyjemnić lot dodatkowym malun-
kiem na skrzydle i kadłubie. Innym razem robi-
liśmy latawce, a te wyciągnęły nas na łąkę, by 

uciekać razem z wiatrem. 
W czasie podróżowaliśmy za wyzwaniami 

budowniczych potężnych zamków (były basz-
ty, fosy, zwodzone mosty, wysokie wieże księż-
niczek, waleczni królowie i smoki) i szklanych 
piramid na zamówienie Luwru; namieszaliśmy 
też w historii kinematografii, tworząc czarno-
-białe filmy z muzyką na żywo. Toulouse Lautrec 
pozazdrościł nam kolaży i plakatów, a wydawcy 
brokatowych ilustracji „Małego Księcia”. Było też 
coś dla wielbicieli malarstwa wielkoformatowe-
go oraz wykorzystywania stóp, rąk i twarzy jako 
narzędzi twórczej ekspresji. 

Zdarzyło się, że w INSPIRO pojawiły się duże 
pszczoły i pająki - na całe szczęście te pierwsze 
uniknęły wielgachnej, rozsnutej na całej sali ba-
letowej pajęczyny. Zaprojektowaliśmy też niesa-
mowite gry: karciane, planszowe i takie, których 
nie da się opisać żadną istniejącą kategorią poza 
tą: „świetna zabawa”. Piekliśmy ciasta marchew-
kowe i przygotowywaliśmy owocowe sałatki, 
które znikały szybciej niż bańki mydlane, a te 
potrafiły być okazałych rozmiarów. Zresztą, gdy 
tylko do listy uczestników dopisywało się słońce, 
biegaliśmy po placu zabaw; kiedy z kolei pogoda 
była grymaśna urządzaliśmy bitwy na poduszki. 
Odwiedzili nas Guerra i Orso, by pokazać fach 
psich ratowników oraz Tika, która już niedługo 
będzie pomocnicą Amelki. W przyszłość wkra-
czaliśmy z robotami do zadań specjalnych. Pro-
jektowaliśmy swoje pokoje i całe miasta i… dłu-
go by tu jeszcze można opowiadać.

Wakacje w INSPIRO były bezpłatne. Dzięku-
jemy serdecznie za wsparcie finansowe rodzi-
ców i za wszystkie smakowite prezenty: ciasta 
dżemy, owoce i warzywa, które sprawiły, że te 
Pyszne Wakacje były jeszcze pyszniejsze! Dzię-
kujemy także za wsparcie finansowe Gminie 
Niepołomice.

Maciej Kraska
INSPIRO
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Inspiro

Zupełnie (nie)zwyczajna noc
W piątek 25 lipca 2014 roku, wszystkie chętne dzieci powyżej 7 roku życia wzięły udział 

w zupełnie (nie)zwyczajnej nocy w domu kultury INSPIRO. 

To zaplanowane jako najnormalniejsze spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, od najzwyczaj-
niejszej kolacji po której dzieci najnormalniej w Świecie miały 

pójść spać. organizatorzy nie przewidywali żadnych niespodzianek 
i niecodziennych zdarzeń, nie przygotowali nic poza listą niezbęd-
nych rzeczy które miały ze sobą przynieść dzieci. Cytuję:

- zegarek (koniecznie)
- szczoteczka do zębów
- piżama i zegarek
- śpiwór, lub kocyk
- poduszki, zegarek
- karimata lub materac
- zegarek
- latarka oraz zegarek
- można także przyprowadzić kukułkę, ale koniecznie 
   z zegarkiem
Wszak miała to być zupeł-

nie zwyczajna noc… taka, która 
przytrafia się tylko raz na okty-
liard lat! bo właśnie wtedy plane-
ty we wszechświecie układają się 
w kształt wskazówki od zegara, 
a czas staje w miejscu! Ziemia 
przestaje się obracać, rzeki prze-
stają płynąć, pociągi zatrzymują 
się na stacjach, fabryki czekolady 
zaprzestają produkcji, krowy nie 
dają mleka, w telewizji nadają 
tylko bloki reklamowe, a rodzi-
ce nie mają czasu dla swoich 
dzieci! Chaos, dezorganizacja, nieład, mętlik, zamieszanie i zamęt! 
Jest jednak ratunek, by wszystko wróciło do normy należy urucho-
mić ponownie urządzenie o nazwie Machina Tempora. Ta Maszyna 
Czasu na co dzień jest zwykłym zegarem, który krąży po kramach 
targowisk, co chwilę zmienia właściciela i miejsca swojego pobytu. 
Jeszcze 200 lat temu widziano ją przelotnie na dworze Fryderyka II 
Andegaweńskiego, przez jakiś czas stała na kredensie babci Marysi 
by następnie zaginąć w Trójkącie bermudzkim. 

o wszystkim powyższym poinformował zgromadzone w Dk 
dzieci niejaki Alozy Cyk-cyk, który zawodowo jest prastarym ze-
garmistrzem, a prywatnie strażnikiem Tajemnicy Czasu i Machiny 
Tempora. od setek tysięcy lat, gdy nadchodziła „ta noc” sam repe-
rował i uruchamiał ponownie urządzenie, jednakże tym razem nie 
był w stanie zrobić tego osobiście. Z powodu źle działającej bilokacji, 
udało mu się teleportować tylko głos. Jedynym jego i naszym ratun-
kiem okazały się zgromadzone w INSpIRo dzieci!

Co dwie głowy to nie jedna, a tych w INSpIRo było 24, w związ-
ku z czym śmigiem-migiem na podstawie współrzędnych geogra-
ficznych dzieci ustaliły miejsce pobytu maszyny. ku powszechnemu 
zdziwieniu okazało się, że Machina Temopra vel „zwykły zegar” 
stoi na scenie w Dk w podłężu! A stoi tam w dwójnasób, fizycznie 
i mechanicznie (wskazówki ani drgną bo czas nie płynie). Następnie 
dzieci odnalazły 10 ukrytych nadajników i nastawiły je na częstotli-
wość wywoławczą 12:14 by znów połączyć się z Alojzym. Tym razem 

okazało się, że kolejne instrukcje zostawił w skrzynce kontaktowej 
pod blatem stołu na tarasie, ponieważ z powodu problemów z chłod-
nicą karburatora zderzacza hadronów nie mógł połączyć się ponow-
nie - nawet werbalnie. 

pod stołem był list, a w nim kolejne zadania. Wykonać Łapacze 
Snów, uważać na Złodzieja Czasu, który właśnie uciekł z więzienia 
(po piętach depcze mu jednak przyjaciel Alozjego), czekać na kolejne 
instrukcje. prace nad Łapaczami snów (najlepiej w tej roli sprawdza 
się czarne pudełko ozdobione nocnymi symbolami) przerwała nie-
spodziewana wizyta nocnego autostopowicza1. Twierdził, że jest przy-
jacielem Alojzego. W związku w powyższym dzieci przekazały mu 
niezbędną część do uruchomienia Machina Tempora, a ten odwdzię-
czył się rozpoczynając bitwę na poduszki. (Musiał wiedzieć, że dwójka 
dzieci jest uczulona na pierze!) Wykorzystując chwilowe zamieszanie 
wymknął się niepostrzeżenie. Na szczęście w porę pojawił się kolej-

ny gość, niejaki podróżnik, który 
okazał się być prawdziwym przy-
jacielem Alojzego. Uświadomił 
nam, że autostopowicz był tak na-
prawdę – o zgrozo! - Złodziejem 
Czasu, który umknął w noc z na-
szą częścią do Machiny Tempora! 
Na szczęście dzieci nie poddały 
się. odnalazły aktówkę z którą 
podróżował złodziej, a w niej 
podstępnie zrabowany element. 
Drugą niezbędną do urucho-
mienia zegara część, podarował 
dzieciom podróżnik. Z komple-
tem części i wiedzą pana Maćka 

(który na szczęście całkiem niedawno ukończył kurs elektroniki) dzie-
ci podjęły próbę uruchomienia Machiny Tempora. Radość okazała się 
jednak przedwczesna. Wnętrze zegara, a tym samym niekompletny 
mechanizm zamknięte było na tytanowo-ołowianą kłódkę. potrzebny 
był klucz. Ten - proszę nie pytać jak - odnalazł się zamrożony na dnie 
lodówki. Udało się! Tuż przed północą Machina Temopra oraz czas 
ruszyły ponownie. Świat dzięki wspaniałym, mądrym, pomysłowym, 
zaradnym, inteligentnym, uśmiechniętym, punktualnym, dokładnym, 
niezwykłym dzieciom został uratowany!

Magdalena Kotula
Rezydentka INSPIRO w ramach projektu Strefa52

pS. Gdyby państwo mieli ochotę spotkać się i porozmawiać z podróżnikiem, któ-
ry zna mnóstwo porywających historii, powinien się on obecnie znajdować gdzieś 
pomiędzy Montevideo a pcimiem.

pS 2. Redakcja Gazety Niepołomickiej ostrzega przed Złodziejem Czasu, który 
kradnie cenne minuty i godziny. Jeżeli zdarzy się państwu nie zdążyć na pociąg, 
nie wyciągnąć w porę ciasta z piekarnika, zaspać do pracy lub stracić portfel, to 
mogą być państwo pewni że okradł ich Złodziej Czasu. Łatwo go jednak rozpo-
znać, gdyż intensywnie pachnie wędzoną rybą. Nad wyjaśnieniem fenomenu jego 
charakterystycznego zapachu pracują już Amerykańscy Naukowcy. Wyniki badań 
mają się ukazać w najnowszym numerze magazynu Science. 

1  Nie potrafię podać nawet w przybliżeniu, o której godzinie pojawił się w Dk 
INSpIRo, ponieważ czas stanął w miejscu.
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Prosimy o opinię
Zapraszamy państwa do wyrażenia opinii o planach współpracy w 2015 roku gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi.

organizacje pozarządowe wspierają gminę w realizacji jej zadań, takich jak: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, dostarczanie żywności 
osobom potrzebującym, organizacja zajęć sportowych, kulturalnych, organizacja wypoczynku podczas wakacji lub ferii zimowych. Na powyższe 
działania dostają granty z budżetu, ale też dają swój czas i pracę, aby to wszystko zorganizować. Współdziałanie władz gminy ze stowarzyszeniami 
polega nie tylko na przekazywaniu  stowarzyszeniom dotacji z gminy, ale także np. na promowaniu przekazywania 1% podatku na organizacje 
pożytku publicznego, prowadzeniu zakładki dla organizacji na stronie internetowej urzędu w celu promowania ich działalności. 

Doceniając ich działalność, od kilku lat organizujemy święto stowarzyszeń, na które już teraz zapraszamy w niedzielę 14 września, do 
Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa. 

Jeżeli chcą się państwo dowiedzieć więcej o tym, jak Gmina wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe, jakie zadania realizują lokalne 
organizacje, w jaki sposób współpracują z gminą, to zachęcamy do zapoznania się z programem Współpracy i jego zaopiniowania przez wy-
pełnienie i złożenie w urzędzie ankiety konsultacyjnej w terminie od 26 sierpnia do 8 września.

Agata Gumularz

Ankieta

SP.523.2014 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 77 /2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

Pytanie: Czy opowiada się Pan/Pani za przyjęciem przez Radę Miejską Programu współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, w brzmieniu podanym w załączniku 

Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 8 sierpnia 2014 r.: 
 
 

 

 

    TAK                                                   NIE                                NIE MAM ZDANIA  
 

Zgłaszam następujące uwagi i wnioski: 

 

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... 

    

 

IMIĘ i NAZWISKO LUB 

NAZWA PODMIOTU 
 

 

 

 

 

 

DATA 

 

 

 

PESEL 
 

 

 

 

ADRES  
 

 

  

 

PODPIS 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konsultacji 

 
Uzasadnienie 

 Konieczność przyjęcia i skonsultowania z mieszkańcami gminy Niepołomice Programu współpracy Gminy 
Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
wynika z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomi-
cach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.  
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SP.523.2014 

Zarządzenie Nr /2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 

w sprawie: określenia przedmiotu, formy, zasięgu i terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 

Niepołomice. 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), § 5 w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 uchwały Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej  

w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

gminy Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18.07.2012r. poz. 3463) - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 
1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice. 

2. Przedmiotem konsultacji będzie projekt „Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety konsultacyjnej. 

4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 26 sierpnia do 8 września 2014 r.  

5. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji: 26 sierpnia 2014 r., 

2) składanie ankiet konsultacyjnych przez mieszkańców w terminie od 26 sierpnia do 8 września 2014 r. w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy pl. Zwycięstwa 13 lub w formie 

elektronicznej na adres magistrat@niepolomice.com, 

3) analiza złożonych ankiet oraz sporządzenie protokołu z konsultacji w terminie 7 dni od ostatniego dnia na 

składanie ankiet tj. 15 września 2014 r., 

4) przedstawienie przez Burmistrza wyników konsultacji Radzie Miejskiej (na najbliższej sesji) oraz 

niezwłocznie mieszkańcom gminy. 

 

§ 2 

Powołuję komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 1, w składzie: 

1) Przemysław Kocur – przewodniczący, 

2) Agata Gumularz – członek,  

3) Stanisław Wojtas – członek. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Niepołomice. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Co sądzisz o Gazecie Niepołomickiej
Ankieta

kim jesteś czytelniku Gazety Niepołomickiej? Co sądzisz o naszej gazecie? Co lubisz czytać? Co chciałbyś u nas przeczytać? 
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i wyrażenia opinii o Gazecie Niepołomickiej. prosimy o wskazówki i podpowiedzi, w jakim 
kierunku powinniśmy dalej się rozwijać, żeby jak najpełniej odpowiadać na państwa wymagania.
Wypełnione ankiety (oczywiście anonimowe) prosimy składać w miejscach skąd odbieracie państwo Gazetę Niepołomicką. 

1. Płeć 

      kobieta   mężczyzna 

 

2. Wiek 

        do 18 lat 

       19 - 25 lat 

       26 - 35 lat 

       36 - 45 lat 

       46 - 55 lat 

       56 - 65 lat 

       66 i więcej lat 

 

3. Miejsce zamieszkania: 

        miasto Niepołomice         sołectwa gminy Niepołomice        spoza gminy Niepołomice 

 

4. Jak często czytasz Gazetę Niepołomicką: 

        co miesiąc         raz na dwa trzy miesiące        sporadycznie 

 

5. Z jakiego wydania Gazety Niepołomickiej korzystasz najczęściej: 

        papierowego       elektronicznego, zamieszczanego na stronie gminy

 

6. Jak dowiadujesz się, że gazeta się już pojawiła: 

        ze strony internetowej 

        z Twittera 

        z Facebooka 

        znajduję w stałych punktach 

        przypadkowo trafiam 
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7. Które działy Gazety Niepołomickiej czytasz najchętniej: 

       Tematy miesiąca  

       Twój urząd 

       Wydarzenia 

       Nasza Tablica 

       Edukacja 

       Astronomia 

       Bezpieczeństwo 

       Historia  

       Prawo 

       Sport  

       Kalendarium 

 

8. Które działy twoim zdaniem w Gazecie Niepołomickiej są zbędne: 

      Tematy miesiąca 

      Twój urząd 

      Wydarzenia 

      Nasza Tablica 

      Edukacja 

       Kultura  

       Inspiro 

       Benedyktynki 

       Harcerstwo 

       Historia  

        Astronomia 

        Bezpieczeństwo 

        Prawo 

        Sport  

        Kalendarium 

 

9. Czy w Gazecie Niepołomickiej powinny pojawić się nowe działy? Jeśli tak, jakie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czego twoim zdaniem w Gazecie Niepołomickiej jest za mało 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Czego twoim zdaniem w Gazecie Niepołomickiej jest za dużo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Kultura

Idealna książka na wakacje
W czerwcowym numerze Gazety Niepołomickiej zaprosiliśmy państwa do konkursu na recenzję idealnej książki na wakacje. Z nadesła-

nych prac najbardziej spodobała nam się praca Ewy Molter i ona wygrała nagrodę – najnowszą książkę krystyny Mirek „Miłość all inclusive“. 
Dziś przedstawiamy zwycięską recenzję. Zapraszamy do zapoznania się i z recenzją i książką.

Lekcja 10:
„Jeśli chcesz zobaczyć cud, sam bądź cudem”

Wierzysz w cuda prawda? oczywiście, że tak. Musisz wierzyć. 
każdy wierzy. I nie ma znaczenia sposób w jaki interpretujesz to sło-
wo. Cudem może być ostatnia łyżeczka kawy gdy czeka Cię napraw-
dę długa noc. kolejny poranek. To mogą być narodziny zdrowego 
dziecka, któremu lekarze nie dawali najmniejszych szans. Uśmiech 
nieznajomego w tramwaju czy potwornie zatłoczonym busie. Ślub. 
Wygrany konkurs. Ciepły sweter. Szczęśliwy dom. Ciastko, gdy od 
dwóch lat nieprzerywanie jesteś na diecie. Znaleziona parasolka 
w deszczowy dzień. Namiętne pocałunki. Spadające gwiazdy. Ja. Ty. 
Jestem cudem. „Jesteś cudem”.

Jakiś czas temu natrafiłam na książkę o tym tytule. był zimowy 
wieczór a ja w jednej z krakowskich księgarń czekałam na randkę, 
która miała się nie wydarzyć. „Jesteś cudem” wprost krzyczała w moją 
stronę „poDNIEŚ MNIE!”, co też posłusznie uczyniłam. Uśmiech-
nęłam się na widok ciepłego tytułu, zanotowałam w myślach iż kie-
dyś muszę ją kupić po czym odłożyłam książkę na miejsce. Jak to 
bywa z notatkami pośpiesznie wykonanymi w pamięci niemalże za-
pomniałam o swoim pomyśle. Czekałam na idealny moment, dzień, 
chwilę by kupić „Jesteś cudem” tymczasem to ona takową chwilę 
znalazła i dziś dumnie stoi w domowej biblioteczce za sprawą mojej 
– nieświadomej mych planów – starszej siostry.

„Jesteś cudem” to drugi bestseller Reginy brett, autorki książki 
„bóg nigdy nie mruga”. Regina brett pochodzi z wielodzietnej rodzi-
ny z problemami. Miała trudny start w dorosłe życie. brak zdecydo-
wania, nadużywanie alkoholu, niepewna praca, nieplanowana ciąża 
w wieku 21 lat, rak. 

Wydawać by się mogło iż osoba z tak bogatym bagażem życio-
wych doświadczeń nie zaserwuje czytelnikowi żadnej optymistycznej 
historii a już na pewno nie będzie to historia na ciepłe, letnie, leniwe 
popołudnie. Nic bardziej mylnego! „Jesteś cudem” to pięćdziesiąt 
lekcji o tym jak uczynić niemożliwe możliwym nie mniej jednak, nie 
jest to kolejna dawka banalnych frazesów. każda strona przepełniona 
jest poruszającymi historiami (nie)zwykłych ludzi. Historiami, któ-
re dają nadzieję na lepsze jutro, wiarę w drugiego człowieka, spokój 
serca. Wyolbrzymiaj dobro. Jak często robimy coś zupełnie odwrot-
nego nie zastanawiając się o ile lepszy byłby świat gdybyśmy robili 
to pierwsze? Dawaj tak, jakby świat był twoją rodzina, bo nią jest. 
Wiedziałeś o tym? Jeśli się dziś obudziłeś, to bóg jeszcze z tobą nie 
skończył. To o czym myślisz staje się prawdą. Zatem przestań po-
wtarzać, że nie schudniesz, nie znajdziesz sobie męża, pracy, oblejesz 
wszystkie możliwe egzaminy i osiwiejesz w wieku dwudziestu czte-
rech lat bo tak będzie. Regina brett podaje rady dla każdego. Rady, 
które być może słyszałeś już nie raz jednak w książce „Jesteś cudem” 
przybierają one formę, o której nie będziesz chciał zapomnieć. To 
rady dla mnie, dla Ciebie, dla Twojej nastoletniej, buntowniczej córki 
i dla dziadka Franka. Nieważne w jakiego – lub czy w ogóle – boga 
wierzysz. Nieważne kim byłeś wczoraj ani kim będziesz za 10 lat. 

Regina Brett

Jesteś cudem
Insignis Media 2012

Ważne jest tu i teraz bo perfekcyjny moment może nigdy nie nadejść.
Nie obiecuję, że po lekturze tej książki cały świat nabierze cu-

kierkowych barw a wszystkie Twoje problemy ułożą się jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. pewnie tak nie będzie. Ale będzie 
inaczej. W jakimkolwiek momencie swojego życia jesteś przeczytaj 
ją. po prostu. Zrób to.

Lekcja 22:
„Wsłuchaj się w siebie. odpowiedzi, których szukasz znajdziesz we 
własnym wnętrzu.”

Ewa Molter
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Recenzje

Sławomir Koper

Gwiazdy kina PRL 
Czerwone i Czarne 2014

W serii o czasach PRL-u nie mogło zabraknąć 
publikacji poświęconej gwiazdom kina. Choć 
rządzący chcieli wprowadzać do filmów socre-
alizm, to jednak polscy twórcy znaleźli tutaj pewną enklawę, w której 
mogli cieszyć się swego rodzaju wolnością. Licznie powstające obrazy 
przyciągały widzów także magią uznanych nazwisk. Bohaterami kolej-
nych rozdziałów publikacji są m.in.: Andrzej Wajda, Tadeusz Łomnicki, 
Daniel Olbryski, Bogumił Kobiela, Beata Tyszkiewicz, Pola Raksa. I tak, jak 
istotnym filmem tamtej epoki stało się „Pokolenie” Wajdy, tak gwiazdy, 
które wówczas się narodziły, również są pewnym pokoleniem, przede 
wszystkim pokoleniem prawdziwych artystów, nie gwiazdek jednego 
epizodu czy serialu, ale tych, którzy mieli coś do przekazania, a towarzy-
szyła temu wybitna, jakość. Smutne jest tylko to, że z tego grona odcho-
dzą kolejni wielcy.

Marta Piotrowska

Adam Broż

Rzym po polsku
Świat Książki
Warszawa, 2014

Rzym - miejsce, do którego prowadzą 
wszystkie drogi, jedno z najbardziej zna-

nych i najbogatszych w zabytki miast świata. Można je można zwie-
dzać różnorodnymi trasami turystycznymi. Najbliższą sercu każdego 
Polaka, będzie trasa wiodąca po Rzymie polskimi śladami. Autor po-
kusił się o zebranie wszystkich polskich śladów i uczynienie z nich, 
fascynującego kompendium, dzięki któremu spojrzymy na Wieczne 
Miasto z innej, polskiej perspektywy. Polskie ślady są w Rzymie prawie 
wszechobecne. Znajdziemy je przede wszystkim w Watykanie, miejscu 
nierozerwalnie związanym z Janem Pawłem II. Ale nie tylko. W stolicy 
Włoch przebywali także: Marysieńka Sobieska, Adam Mickiewicz, Cy-
prian Kamil Norwid, Stanisław Poniatowski, Zygmunt Krasiński i inni. 
Atutem książki jest lekki styl pisarski, którym nakreślony została rys hi-
storyczny oraz liczne anegdoty, piękne zdjęcia, informacje, których nie 
znajdziemy w żadnym innym przewodniku.

Marta Piotrowska

Po co pisać jak  
w podręcznikach
Sławomir Koper - historyk, pisarz, autor 
Gwiazd kina PRL - zgodził się odpowiedzieć 
na trzy pytania dotyczące spojrzenia na hi-
storię PRL, którą prezentuje w swoich książ-
kach.

Gazeta Niepołomicka: Pana zainteresowanie, jeśli przyjrzeć się publika-
cjom, przeszło przez całą historię - od starożytności do czasów PRL. Czym 
ten ostatni okres pana przyciągnął?

Sławomir Koper: To bardzo niedoceniana epoka. Pamiętamy tylko o polity-
ce, natomiast zapominamy, że była to epoka największej w dziejach polskie 
kultury eksplozji talentów twórczych. Znacznie przekraczającej epokę II 
Rzeczpospolitej. 

Opisuje Pan PRL przez pryzmat ludzi i ciekawostek o nich, bardziej niż 
przez wydarzenia, o których można usłyszeć na lekcjach w szkole, dlacze-
go?

A po co pisać tak jak moi koledzy w podręcznikach? Zrażać do historii kolej-
ne pokolenia? Wystarczy. Historię należy pisać poprzez losy ludzi, anegdoty, 
wtedy może zainteresujemy nią czytelników. Szkoda, że moi koledzy po fa-
chu tego nie rozumieją. A my Polacy mamy skłonności do przedstawienia 
wybitnych postaci z naszych dziejów, jako osób bez wad, ludzi nierzeczy-
wistych. Przecież to totalna bzdura. Każdy z naszych wybitnych przodków 
zachowywał się jak normalny człowiek. 

Bohaterkami pana książek o tym okresie były już artystki, kobiety wła-
dzy, skandalistki, czym od nich różnią się gwiazdy? Czy może Gwiazdy 
PRL to powtórzenie poprzednich publikacji?

Absurd. Pisze tym razem o ludziach, o których nie pisałem wcześniej: An-
drzeju Wajdzie, Jerzym Skolimowskim, Bogumile Kobieli, Beacie Tyszkie-
wicz. To zresztą nie jest moja najnowsza książka, miesiąc temu ukazało się 
bowiem „Życie towarzyskie elit PRL”.

Zapraszamy do lektury!

Sheryl Strayed

Dzika droga.  
Jak odnalazłam siebie
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Kraków 2013

Co zrobić gdy doświadczenia życiowe zmieni-
ły nas w osobę, którą nigdy nie chcieliśmy się 

stać? Gdy czujemy się całkiem pogubieni i nie możemy już dłużej siebie 
znieść?
W takiej sytuacji znalazła się kiedyś Cheryl Strayed. Szukając ratunku wybra-
ła się w 3-miesięczną, samotną, pieszą wędrówkę, szlakiem wzdłuż Ameryki 
Północnej. Wyruszyła, by przemyśleć swoje życie, z nadzieją, że na szlaku 
odnajdzie osobę, którą kiedyś była. Swoją wyprawę opisała w książce „Dzika 
droga”.
Autorka podróż rozpoczęła pogrążona w ogromnym żalu. W poruszający 
sposób opowiada o śmierci swojej matki, rozpadzie rodziny, zrujnowanym 
małżeństwie, odrzuceniu przez ojca.
Już od pierwszych dni wyprawy okazało się, że samotna wędrówka jest zu-
pełnie inna niż to sobie wyobrażała. Towarzyszył jej nieustanny ból fizyczny, 
osamotnienie, niepokój. Szlak nauczył ją jednak pokory. Wędrówka wyma-
gała ogromnej siły charakteru, by mimo wszystko iść dalej.
Dzielnie znosiła wszelkie trudy, dźwigając o wiele za ciężki plecak. Mieszka-
nie w lesie, spanie na ziemi w namiocie, samotny marsz i zapierające dech 
w piersiach widoki stały się jej codziennością.
Sporadycznie spotykała na drodze innych wędrowców. Choć pojawiali się 
w jej życiu tylko na chwilę - jak stwierdza - ogromnie ją wzbogacili. Pomogli 
też przywrócić wiarę wtedy, kiedy chciała się poddać.
Cheryl przyznaje, że chociaż wiele rzeczy w życiu źle zrobiła, przychodząc 
na szlak postąpiła słusznie. Bo mimo, że ran na ciele przybywało z każdym 
dniem, rany na duszy zaczęły się goić. Stała się silna jak nigdy przedtem i co-
raz częściej zaczęło jej towarzyszyć czyste uczucie radości.

Joanna Musiał

Kultura
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Śladami historii Krakowa

Spotkania ze sztuką – zakończenie projektu

14 lipca grupa 30 seniorów i 30 juniorów ze Staniątek i Suchoraby pojechała do Krakowa, by wziąć udział 
w rozpoczęciu projektu pn. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu.

Dobiegł końca projekt zatytułowany Spotkania ze sztuką – warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Do końca lipca można było uczestniczyć w warsztatach artystycznych w jego ramach. 

Kultura

Krystyna Krupa Samek
Instruktor Domu Kultury w Staniątkach

Centrum Kultury w Niepołomicach przyję-
ło zaproszenie do wspólnej organizacji działań 
w ramach projektu i wskazało Dom Kultury 
w Staniątkach i Klub Kultury w Suchorabie jako 
miejsca jego realizacji dla gminy Niepołomice. 
Projekt jest współfinansowany ze środków rzą-
dowego programu na rzecz Aktywizacji Spo-
łecznej Osób Starszych. 

Głównym założeniem projektu jest wspar-
cie trzydziestu seniorów powyżej 60 roku życia 
oraz 30 juniorów w wieku 10 – 15 lat, z terenu 
gminy Niepołomice i Gdów. Wsparcie ma pole-
gać na dialogu międzypokoleniowym, nabyciu 
umiejętności w obsłudze sprzętu elektronicz-
nego, wdrożeniu nawyków zdrowego żywienia, 
dbałość o kondycję fizyczną oraz wzmożenie 
aktywności w dziedzinie kultury i sztuki.

Realizację projektu zainaugurowało spotka-
nie informacyjne z bezpośrednimi beneficjen-
tami, poświęcone omówieniu celów projektu 
i kolejnych działań. 

Następnie uczestnicy udali się wraz z prze-
wodnikiem na ciekawą wycieczkę „śladami histo-
rii po Krakowie”. Mimo, że Kraków leży tak blisko 
Staniątek i Suchoraby, a każdy z nas był w kró-
lewskim mieście wiele razy, wycieczka była bar-
dzo ciekawa. Przewodnik poprowadziła nas naj-

ważniejszymi zabytkami Krakowa. Nieco innymi 
oczami zobaczyliśmy znany każdemu Kościół 
Mariacki, wstąpiliśmy na dziedziniec Collegium 
Maius, by dalej przechodząc pod oknem papie-
skim na Franciszkańskiej dotrzeć na wzgórze 
wawelskie. Tutaj zwiedziliśmy Królewską Katedrę 
na Wawelu p.w. św. Stanisława BM i św. Wacława 
oraz znajdujące się pod nią krypty. 

Tak wycieczka dobiegła końca, a zadowole-

ni uczestnicy czekają już dziś na kolejne etapy 
projektu. W ich ramach zaplanowano trzydnio-
wy wyjazd szkoleniowy do Zakopanego oraz 
spektakl do jednego z krakowskich teatrów.

Projekt trwał będzie przez cztery miesiące, 
a jego realizatorem jest Wojewódzki Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kra-
kowie.
więcej: www.kultura.niepolomice.pl

Barbara Wdaniec
Instruktor Domu Kultury w Zagórzu 

Podsumowaniem siedmiomiesięcznych 
działań artystycznych były wernisaże w poszcze-
gólnych domach kultury. 11 lipca w Staniątkach 
i Zagórzu uczestnicy warsztatów plastycznych 
dla dzieci oraz rękodzieła artystycznego prezen-
towali swoje osiągnięcia podczas zorganizowa-
nych wernisaży. 15 lipca wernisaż miał miejsce 
w Woli Batorskiej.

Na wystawach zaprezentowane zostały naj-
ciekawsze prace wszystkich uczestników wyko-
nane różnymi technikami plastycznymi. 

W Staniątkach część wystawy zaaranżowa-
na na ścianie i sztalugach przedstawia piękne 
staniąteckie pejzaże, wykonane różnymi tech-
nikami malarskimi i o różnych porach roku. 
Wśród prac przestrzennych uwagę przyciągają 
figurki i medaliony gipsowe, prace z papie-
ru oraz obrazki malowane na szkle. Wszystko 

piękne i kolorowe. 
Uczestniczki warsztatów rękodzieła arty-

stycznego zaprezentowały między innymi przed-
mioty zdobione scrapbookingiem – oprawki na 
książki kucharskie i pisanki wielkanocne. Pudeł-
ka, tacki, obrazki wykonane techniką decoupage 
oraz materiałowe obrusiki zdobione tą techniką. 
Można zobaczyć przedmioty wykonane techni-
ką filcowania na mokro i na sucho, torebki i torby 
plażowe z filcu arkuszowego, które mają służyć 
w czasie letniego wypoczynku.

Na wystawie w Zagórzu znalazły się dziecię-
ce prace malarskie wykonane na dużym forma-
cie. Można zobaczyć obrazki malowane pastela-
mi suchymi i olejnymi oraz farbami akrylowymi. 
Są również wydzieranki i ciekawe małe obrazki 
na szkle. Dominują portrety, kwiaty, krajobrazy. 
Wszystko inspirowane bezpośrednią obserwa-
cją i doświadczeniem lub wzorowane na twór-
czości uznanych artystów.

W Woli Batorskiej wśród dzieł najmłodszych 

artystów znalazły się portrety, krajobrazy, zwie-
rzęta malowane pastelami suchymi i mokrymi, 
akrylowe lub plakatowe, wydzieranki. Ciekawe, 
abstrakcyjne obrazki malowane na materiale, 
prace inspirowane twórczością innych artystów, 
wycinanki. Dzieci pokazały również swoje prace 
przestrzenne: zdobienia na szkle przedmiotów 
użytkowych, kwiaty z krepiny, misy z masy oraz 
całą kolekcję zwierząt i medalionów z gliny. 
Wśród prac wykonanych przez młodzież i doro-
słych zaprezentowane zostały prace malarskie 
na płótnie oraz galeria gwiazd.

Warsztaty plastyczne oraz warsztaty rę-
kodzieła artystycznego realizowane były jako 
jedne z form projektu pn. Spotkania ze sztuką 
- warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, w ramach działania 413 - Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 
na lata 2007 - 2013, na które Centrum Kultury 
w Niepołomicach pozyskało dofinansowanie.
więcej: www.kultura.niepolomice.pl
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Prezentowali polski folklor  
w Macedonii 

W klasztorze oo. Paulinów

Urocze zakątki Polski

Barbara Wdaniec
Instruktor Domu Kultury w Zagórzu 

18 lipca Zespół Pieśni i Tańca Za-
górzanie wyruszył do jednego 
z najpiękniejszych zakątków Mace-
donii, by wziąć udział w Międzyna-
rodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym Ohrid – Macedonia 2014. 
Barwny korowód ciągnący uli-
cami miasta przyciągnął tłumy 
mieszkańców i turystów. W czasie 
koncertów rozbrzmiewała mu-
zyka i śpiew z różnych zakątków 
Europy. Podczas pobytu zespół 
dwukrotnie wystąpił na scenie am-
fiteatru, pięknie usytuowanego na 
tle Jeziora Ochrydzkiego. Młodzi 
tancerze z Zagórza zaprezentowali 
suity krakowską i lubelską. Żywio-
łowe tańce i barwne stroje bardzo 
się podobały. Młodzi tancerze 
pełni energii, pewni swoich umie-
jętności, świetnie zatańczyli swój 
program. W pięknych ludowych 
strojach, ze śpiewem na ustach 
dumnie paradowali głównym dep-
takiem Ohridu, wzbudzając duże 

zainteresowanie przechodniów 
i zbierali gratulacje, w tym również 
od licznych polskich turystów. 
Organizatorzy festiwalu zadbali 
o stworzenie uczestnikom możliwo-
ści poznania uroków i okolicznych 
zabytków. Wraz z przewodnikiem 
zwiedziliśmy zabytkową cześć mia-
sta Ohrid, zwracając uwagę na licz-
ne cerkwie, m.in. św. Zofii i św. Jana 
Teologa w Kaneo, oglądnęliśmy 
antyczny teatr oraz twierdzę Samu-
ela, z której rozpościera się piękna 
panorama miasta, jeziora i gór. Rejs 
statkiem do klasztoru św. Nauma 
i muzeum na wodzie dostarczył 
wszystkim wielu wrażeń. Odwiedzi-
liśmy również pobliskie miasteczko 
Struga. Korzystając z uroków lata, 
pięknej pogody i urządzonych plaż 
na brzegach jeziora wypoczywali-
śmy w chwilach wolnych.
Zespół wrócił do Polski z nowymi 
doświadczeniami, niezapomnia-
nymi wrażeniami i dumny z moż-
liwości prezentowania pięknego 
polskiego folkloru. 
Więcej: www.kultura.niepolomice.pl

Teresa Pieprzyca
Sołtys Słomiroga
Katarzyna Mydłowiecka 
Instruktor Domu Kultury 

Rano 20 lipca mieszkańcy Słomi-
roga wyruszyli w swoją wakacyjną 
pielgrzymkę do jednego z najważ-
niejszych miejsc kultu maryjnego 
- na Jasną Górę.
Po ponad dwugodzinnej jeździe, 
w piękny słoneczny ranek oczom 
pielgrzymów ukazał się znany już, 
lecz zawsze mile widziany zespół 
klasztorny zakonu oo.Paulinów 
w Częstochowie, wzniesiony przed 
wiekami na Jasnej Górze. Miejsce 
szczególne dla chrześcijan, świa-
dek wielu ważnych wydarzeń z hi-
storii i współczesnej Polski. 
Bramą Lubomirskich, stanowiącą 
główne wejście do Klasztoru skie-
rowaliśmy swoje kroki do Kaplicy 
Matki Bożej, gdzie znajduje się naj-

większy skarb Jasnej Góry, cudow-
ny wizerunek Matki Bożej Często-
chowskiej. Odwiedziliśmy bazylikę, 
każdy miał możliwość uczestnictwa 
w Mszy Świętej oraz Drodze Krzy-
żowej w parku przyklasztornym, na 
wałach jasnogórskich.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
klasztor oo. Dominikanów i Sanktu-
arium Matki Bożej Gidelskiej w Gi-
dlach, cudowny obraz Matki Bożej. 
Opowiedziana przez księdza historia 
tego miejsca wszystkich zaciekawiła.
Po tak intensywnie spędzonym 
dniu, radośni i uśmiechnięci, cho-
ciaż trochę zmęczeni  powróciliśmy 
do Słomiroga.
Organizatorem pielgrzymki była 
Rada Sołecka i Dom Kultury w Sło-
mirogu. Wybór miejsca i przebieg 
podróży był wyrazem wdzięczno-
ści za opiekę Matki Boskiej, a także 
prośbą o dalsze błogosławieństwo 
i łaski dla miejscowej społeczności.

Aleksander Ostrowski
Instruktor Domu Kultury w Woli Za-
bierzowskiej

22 lipca grupa z Woli Zabierzowskiej 
wyruszyła na wycieczkę w piękne 
zakątki Polski południowo-wschod-
niej. Uczestnikami wyprawy byli se-
niorzy, którzy zabrali ze sobą swo-
ich młodszych podopiecznych.
Pierwszym celem naszej podróży 
było Zalipie, wieś słynąca z ozdób 
malowanych na ścianach domów, 
płotach, studniach, psich budach, 
a także narzędziach gospodarstwa 
domowego. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od kościoła parafialnego, 
w którym znajduje się wiele zdo-
bień regionalnych. Ściany, łuki, 
sklepienia, wszędzie widać pracę 
miejscowych malarek, które swo-
je umiejętności, bardzo starannie 
przekazują młodszemu pokoleniu. 
Odwiedziliśmy Dom Malarek w Za-
lipiu, gdzie czekała na nas nie lada 
atrakcja. Bardzo chętnie wzięliśmy 
udział w zajęciach malarskich, zdo-
bienia przedmiotów użytkowych 
elementami kwiatowymi. Tutaj 
porozmawialiśmy o technikach 
wykorzystywanych w zdobieniu 
ścian oraz o miejscowej tradycji 
konkurowania miejscowych go-
spodarstw w zdobieniu swych go-
spodarstw.
W Zalipiu zwiedziliśmy jeszcze za-

grodę Felicji Curyłowej, w której 
mieści się Filia Tarnowskiego Mu-
zeum Okręgowego i udaliśmy się 
w dalszą drogę do Skansenu Ar-
cheologicznego „Karpacka Troja” 
w Trzcinicy koło Jasła. 
Obiekt ten, stanowiący oddział Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie 
ma szczególną wartość historyczną 
oraz kulturową. Tutaj zwiedziliśmy 
teren grodziska, gdzie można było 
oglądnąć zrekonstruowane chaty 
i wały obronne. W parku archeolo-
gicznym zwiedziliśmy pawilon wy-
stawowy z licznymi eksponatami 
oraz spacerowaliśmy po zrekon-
struowanej wiosce otomańskiej 
z początku brązu i słowiańskiej 
z początków średniowiecza. Jak 
mieliśmy możliwość przekonać się, 
gród w Trzcinicy był wielkim wy-
zwaniem konstrukcyjnym naszych 
przodków, do dziś wzbudzającym 
zachwyt polskich oraz zagranicz-
nych konstruktorów. 
Dalszym punktem naszej podróży 
była Wysowa Zdrój. W malowni-
czych widokach Beskidu Niskiego 
mogliśmy w spokoju odpocząć, 
wypić kawę, pospacerować po par-
ku zdrojowym, skorzystać z różne-
go rodzaju wód leczniczych. Dużą 
atrakcją było zwiedzenie cerkwi 
prawosławnej, a także rozmowa 
z miejscowym popem, o kulturze 
i religii tego regionu. 



SIERPIEŃ 2014      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      31

Kultura

Spotkanie familijne
II Zjazd Familijny organizowany przez Stowarzyszenie Familijne „GORITIUS” odbył się 28 czerwca 2014 r. 
Jego część oficjalna odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Niepołomice. Uczestniczyły w nim 24 osoby.

Rodzina Goryckich wywodzi się i zamieszkuje głównie w miejsco-
wości Wola batorska. Na skutek życiowych uwarunkowań przed-
stawiciele tej rodziny mieszkają obecnie również w Niepołomi-

cach, krakowie oraz w innych miejscowościach głównie południowej 
polski. początki rodu „linii batorskiej” sięgają połowy XVIII wieku, 
a jego „założycielem” był Aleksy vel Aleksander Gorycki.

ostatnimi laty wśród członków tej rodziny znalazł się ktoś z do-
brym pomysłem. postanowił mianowicie założyć stowarzyszenie, 
które miałoby skupić wszystkich chętnych do przynależności człon-
ków rodziny i osób z nimi spokrewnionych. pomysłodawcą i inicja-
torem przedsięwzięcia okazał się zamieszkały w Niepołomicach Ta-
deusz Gorycki. podjął się on z własnej woli tego niełatwego przecież, 
ale bardzo szczytnego zadania. pracę należało zacząć od podstaw. 
Trzeba było zorganizować grupę założycielską, powiadomić i zebrać 
wszystkich zainteresowanych w określonym miejscu i czasie oraz 
przekonać ich do tych celów.

Spotkanie takie miało miejsce 12 sierpnia 2001 r.w niepołomic-
kim Zamku królewskim (ranga tego miejsca!). był to tzw. Mały Zjazd, 
który powołał do życia grupę or-
ganizacyjną. Została ona z czasem 
przekształcona w klub Familijny 
„GoRITIUS”, który został formal-
nie zarejestrowany w Starostwie 
powiatowym w Wieliczce w dniu 
24 lutego 2007 r. klub Familijny 
posiada własny Statut i zgodnie 
z nim realizuje swoje cele. W ciągu 
13 lat swej działalności klub może 
poszczycić się wieloma dokona-
niami, żeby tylko wymienić:
•	 opracowanie	 „Repertorium	 Orderów,	 Odznaczeń	 i	 Odznak”	

(warto tu dodać, że wśród wielu odznaczonych jest trzech kawa-
lerów orderu odrodzenia polski).

•	 ułożenie	 i	wydanie	w	formie	broszury	„Rysu	Historycznego	od	
przeszłości do współczesności”

•	 opracowanie	 i	wydanie	w	 formie	 graficznej	 „Drzewa	Genealo-
gicznego - Tablicy Rodowodowej AD 2003 - 8 pokoleń (cz.l) 
a następnie „Małego Drzewa Genealogicznego” (cz.ll)

•	 powołanie	Zespołu	Wykonawczego	ds.	działań	genealogicznych	
(żmudna praca w zdobywaniu danych w archiwach świeckich 
i kościelnych oraz bibliotekach)

•	 opracowanie	kwerendy	bibliotecznej	dot.	dziejów	rodziny
•	 udział	przedstawicieli	Zarządu	Klubu	w	uroczystościach	patrio-

tyczno-religijnych (np. w poszynie)
•	 prezentacja	foto	wystawy	tablic	pamiątkowych	członków	rodu
•	 wycieczki:	 dwory,	 klasztory,	 kościoły,	 pałace,	 zamki,	 kopce	

w krakowie i Niepołomicach. Celem ich jest poznawanie zabyt-
ków architektury oraz historii życia ich dawnych właścicieli, któ-
rzy często oddziaływali znacząco na życie publiczne i polityczne 
kraju.

•	 kuligi	po	drogach	Puszczy	Niepołomickiej
•	 organizowanie	zjazdów	familijnych	(2011	i	2014)
•	 wręczanie	jubileuszowych	medali	i	dyplomów	(np.	z	okazji	dłu-

goletniego pożycia małżeńskiego).
•	 planowe	 zebrania	 Zarządu	 oraz	 zbieranie	 i	 dokumentowanie	

składek członkowskich (jedyne źródło dochodu klubu)
Aby działalność klubu była sprawna i efektywna (a taka jest!) 

potrzeba człowieka, który będzie bardzo rzeczowo i uczuciowo w to 
dzieło zaangażowany.

Takie właśnie cechy ma prezes Zarządu klubu Tadeusz Gorycki. 
W tej pracy ma poparcie i zrozumienie ze strony najbliższej rodzi-
ny oraz Zarządu, bo przecież taka praca wymaga poświęcenia dużej 
ilości czasu. Wiele spraw załatwia też i realizuje wiceprezes Marian 
Mazur. Zbieranie składek członkowskich i dokumentację finansową 
prowadzi rzetelnie skarbnik Genowefa Więcław i ponadto wykonuje 
wiele czynności administracyjno-biurowych. Jako członek Zarządu 
pracę klubu w różnych aspektach wspomaga Janina Machnicka. pro-
tokoły zebrań, różne sprawozdania z uroczystości oraz opisy niektó-
rych wydarzeń sporządza sekretarz klubu piotr Gorycki.

Nie jest obowiązkiem, że każdy członek rodziny Goryckich ma 
należeć do klubu „GoRITIUS”, choć byłoby to ze wszech miar po-

żądane. obecny stan klubu to 45 
członków.

Składki członkowskie nie są 
wielkie, a okazji do spotkań w gro-
nie najbliższej i dalszej rodziny 
dużo.

II Zjazd Familijny odbył się 28 
czerwca 2014 r. Jego część oficjal-
na odbyła się w sali konferencyjnej 
Hotelu Niepołomice. Uczestniczy-
ły w nim 24 osoby. obradom Zjaz-
du przewodniczyła beata Gorycka. 

prezes Tadeusz Gorycki złożył sprawozdanie z działalności klubu 
w minionych 3 latach a uczestnicy spotkania jednogłośnie udzielili 
Zarządowi absolutorium. Gościem uroczystości był przewodniczący 
Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń. Wyraził się z du-
żym uznaniem o działalności klubu i życzył mu dalszych sukcesów. 
Część oficjalną zakończył wspólny obiad.

Część nieoficjalna odbyła się w plenerze obok Izby Regionalnej. 
Ten sobotni letni dzień przyniósł bardzo wysoką temperaturę, żar lał 
się z nieba. Trzeba było szukać schronienia w pomieszczeniu Izby. 
Czas umilał akordeonista Jan Gębala, było wiele wspólnych śpiewów, 
na stołach wspaniałe przysmaki, życzenia imieninowe dla aktual-
nych solenizantów, wzniesiono kilka toastów. Dopiero późnym po-
południem niebo nieco zachmurzyło się, upał zelżał i można było 
przenieść się na zewnątrz. kiełbaski z grilla wybornie smakowały 
przy wspaniałej pogodzie kończącego się letniego dnia. organizacją 
części nieoficjalnej Zjazdu zajmował się Marian Mazur. opuszczając 
gościnne miejsce uczestnicy II Zjazdu życzyli sobie wzajemnie na-
stępnych rodzinnych spotkań.

Piotr Gorycki
Sekretarz Klubu

historyk i emerytowany dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 140 w Krakowie Nowej Hucie

Rodzina Goryckich wywodzi się i zamieszkuje 
głównie w miejscowości Wola Batorska. 
Na skutek życiowych uwarunkowań 
przedstawiciele tej rodziny mieszkają obecnie 
również w Niepołomicach, Krakowie oraz 
w innych miejscowościach głównie 
południowej Polski.
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Trzy premiery w pierwszym sezonie
Początek roku szkolnego, który zbliża się wielkimi krokami, to także początek sezonu teatralnego. 

Będzie to już drugi sezon dla grupy ze Staniątek – amatorów, którzy postanowili się zorganizować, 
by wspólnie robić teatr. O pasji, zabawie, harówce i występach rozmawialiśmy z założycielką grupy 

Rozalią Klimą i reżyserem Jarosławem Szwecem.

Skąd pomysł na grupę teatralną dorosłych?
Rozalia klima: Zobaczyłam jasełka. byłam na przedstawieniu 

w przedszkolu Sióstr Służebniczek w Staniątkach. Tam właśnie wy-
stępowało kilka osób i świetnie grali. Widać, że robili to z pasją. 
Nie robili tego byle jak, byle odbębnić. Naprawdę zagrali świetnie 
i jak przyszłam do domu zaświtał mi taki pomysł, że może by coś 
takiego robić. bo są przecież ludzie, którzy chcą robić coś dla siebie. 
Z tym pomysłem skierowałam się do Centrum kultury w Niepoło-
micach i tam po pewnych pertraktacjach udało się zapoczątkować 
to wszystko.

Jak udało się skompletować zespół?
Rozalia klima: Zastanawiałam się, kto by się nadawał i odważył 

występować. Widziałam kilka osób na jasełkach, więc do nich naj-
pierw się skierowałam. później jeszcze zadzwoniłam do kilku zna-
jomych osób, które wiem, że lubią teatr. A oni uznali, że to super 
pomysł, że bardzo fajnie. I tak się zaczęło. Nie miało znaczenia, że nie 
będzie za to pieniędzy, że zagramy społecznie. 

Skąd jesteście? 
Rozalia klima: Jesteśmy głównie ze Staniątek. Tylko dwie osoby 

są z innych miejscowości. Do tej pory też próby i premiery odbywały 
się w Staniątkach. 

Czym jest dla was ten teatr?
Rozalia klima: Grupa teatralna daje oderwanie od takiej zwykłej 

codzienności i powrót do młodzieńczych marzeń i pasji. 
Warto jeszcze dodać, że to możemy realizować swoją pasję zależy 

nie tylko od nas. Jest mnóstwo osób, które nam wszystkim pomagają. 
Są rodziny, które na ten czas przejmują nasze obowiązki: mężowie, 
babcie, dziadkowie, którzy zajmują się dziećmi. Gdyby nie oni, nie 
moglibyśmy tego robić. Wszystkim bardzo dziękujemy, bo bardzo 
nam pomogli i nas wspierali. Teatr to pasja bardzo zespołowa. 

Reżyser jednak ze Staniątek już nie jest. Jak się udało go przeko-
nać do współpracy?

Rozalia klima: pani dyrektor Centrum kultury w Niepołomicach 
zaproponowała Jarosława Szweca. przyszedł, zobaczył, ocenił. My też 
ocenialiśmy, kim jest ten człowiek, czy będzie fajny. I tak został.

Jarosław Szwec: pani dyrektor Małgorzata Gajda zadzwoniła do 
mnie ponieważ, znaliśmy się z tego, że co roku uczestniczę w pra-
cach jury przeglądu recytatorskiego w Woli batorskiej. Tym razem 
zapytała, czy bym chciał prowadzić warsztaty. W pierwszej chwili po-
myślałem „A mam wolny jeden wieczór, co mi zależy”. Ale nie przy-
wiązywałem do tego dużej wagi, po tym jak powiedziała mi, że to 
jest grupa dorosłych. pomyślałem” „oni będą przychodzili z dziećmi, 
z psami, z kotami”. Miałem już kiedyś takie doświadczenie. I my-
ślałem, że tu będzie podobnie. Ale potem zobaczyłem, że ci ludzie, 
po początkowych śmiechach, jak zobaczyli, że to co robimy, robimy 
porządnie, zaczęli w to wchodzić. Zaczęli się sami wkręcać. Jeden 
drugiego zaczął angażować.

Kiedy zaczęliście regularnie ćwiczyć?
Rozalia klima: próby zaczęły się od połowy września. Tydzień 

w tydzień. później były przygotowania do spektaklu, spotykaliśmy 
się częściej. Więcej czasu poświęcaliśmy na to. Na początku trakto-
waliśmy to jako zabawę, ale później zaczęło się, a właściwie skończyła 
się zabawa – zaczęła się poważna harówka. Nie spodziewaliśmy się 
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tego. Nie myśleliśmy, że reżyser będzie tyle od nas wymagał. Myśleli-
śmy, że to cały czas będzie tylko zabawa. odpoczynek. Że będziemy 
przychodzić po pracy i odpoczywać.

Jarosław Szwec: A tu jeszcze mozół (śmiech).
Rozalia klima: Tak, a tu jeszcze dostaliśmy wycisk (śmiech). 

Raz w tygodniu…
Rozalia klima: Na początku raz w tygodniu…
Jarosław Szwec: Ale przed premierami częściej. Zawsze jest tak, 

że przed premierami próby są częstsze, adrenalina skacze, nerw się 
pojawia. pracuję zawodowo od 1987 roku – wtedy skończyłem kra-
kowską pWST – miałem najlepsze wzorce. Miałem zajęcia z Jerzym 
Stuhrem, z Anną polony, z krzysztofem Globiszem i nie wyobraża-
łem sobie fuszerki, pracy na niskich obrotach, takiej, żeby nie wkła-
dać w niej energii i serca.

No i wyszło świetnie, zrobiliście w tym sezonie trzy przedstawie-
nia…

Jarosław Szwec: Zrobiliśmy trzy spektakle. Trzy różne. pierwsza 
- bajka klasyczna, trzecia - bajka - niby klasyczna, ale bardzo skom-
plikowana pod względem dekoracyjno-rekwizytorskim, bo rekwi-
zytów i przebiórek była chyba setka. A poza tym nie rozpisana na 
role. To było karkołomnie, aktorzy odbierali sobie tekst z ust do ust. 
Cały zespół żył, jak jeden organizm. To było możliwe dlatego, że się 
zgrali i wspierali. były może jakieś drobne potknięcia, ale wszystko 
szło płynnie. 

To brzmi pięknie, ale zawsze było tak idealnie?
były tez oczywiście drobne spinki, bo ktoś się spóźnił, ktoś nie 

przyszedł. Ale też musiałem szanować, że maja swoje życie, swoją 
pracę, nie tylko teatr, któremu w pełni mogą się podporządkować. 

Wykazali się ogromnym hartem ducha, dyscypliną i uczeniem się 
tekstu na pamięć, co przecież wcale nie jest łatwe.

Ale i tak profesjonalizm amatorów zaskakiwał?
Jarosław Szwec: Mój kolega, który mieszka w Staniątkach – aktor 

też, który był na premierze Szachrajki zapytał mnie „W jaki sposób 
doprowadziłeś do tego, że dziewczyny o różnej budowie ciała, ubra-
łeś w czarne leginsy i podkoszulki”. Nawet aktorki zawodowe u nas 
w teatrze niechętnie to robią. A tego wymagała koncepcja spektaklu 
tu są liczne przebiórki i to musiała być taka baza. To otworzyło mi 
oczy na to, że oni są otwarci i można z nimi dużo zrobić. od czasu do 
czasu ja też pozwalałem sobie na coraz więcej i więcej. Dzięki temu 
spektakl stawał się coraz ciekawszy.

Było też przedstawienie dla dorosłych
Jarosław Szwec: Środkowy spektakl, który przyniósł zespołowi 

najwięcej satysfakcji jeśli chodzi o role, bo to klasyk komedii dell’arte 
- „Mieszczanin szlachcicem” Moliera. bawiliśmy się tym przednio 
i tak świetnie się złożyło, że były doskonale podobierane role.

Tego nie było jeszcze przy pierwszym spektaklu. Ale potem 
obserwując, myślałem „ten by mi do tego”, „ten by mi do tego” i w 
pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mam pełną obsadę do 
kolejnego przedstawienia. Mam kilka projektów przedstawień, nad 
którymi już pracowałem, dlatego jestem w stanie dopasować do ob-
sady aktorskiej, która się pojawia, konkretne przedstawienie. Jak wi-
dzę, kto przychodzi, widzę jaki materiał można robić.

I ten Mieszczanin szlachcicem był taki oczywisty?
Nigdy bym się na „Mieszczanina szlachcicem” nie porwał, gdy-

bym nie zauważył pewnej szlachetności w nich. To był trudny mate-
riał, w komedii dell’arte gra też forma – tu musi być dobry i kostium 
i granie. Tylko Szekspir mógłby być wyżej. Ale o Szekspira też się 
przymierzymy, ale troszkę później… 

A jakie plany na najbliższą przyszłość?
Jarosław Szwec: Unijny projekt był i korzystny i niekorzystny, 

był tam zapis narzucający trzy premiery w ciągu sezonu. To bardzo 
dużo. Wymagało to ogromnej pracy. Dwa spektakle na sezon to jest 
w sam raz. Teraz za to mamy już trzy przedstawienia, które może-
my już grać. pokazać tej publiczności, która ich jeszcze nie widziała 
i spokojnie możemy pracować nad czymś nowym.

Czy będziecie grać spektakle tylko tu na terenie gminy?
Jarosław Szwec: Warto byłoby się zastanowić. Są przecież prze-

glądy grup amatorskich i można by było o tym pomyśleć. Nie zamy-
kać się na żadną możliwość.

Rozmawiała Joanna Kocot

Grupa teatralna po premierze Mieszczanina szlachcicem
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Życie wielokrotnie dowiodło, że żywiołowe 
wypowiedzi nie świadczą o głębokiej mą-
drości, lecz wręcz przeciwnie, mogą wyrzą-
dzić innym ludziom, a w końcowym efekcie 
nam samym wiele szkód.

Skoro chcemy nasze mieszkania urządzać 
i meblować w sposób najodpowiedniejszy 
dla nas i skoro bronimy naszych domów 
przed intruzami, to co najmniej w takim 
samym stopniu musimy bronić naszych 
serc przed emocjami, które ktoś chce nam 
wszczepić oraz musimy bronić naszych 
umysłów przed obcym nam sposobem 
myślenia. 

Kultura

O obronie wolności myślenia
Nie od dziś wiadomo, że „każdy kij ma dwa końce” i „każda moneta ma dwie strony”. Nikogo nie powinno więc dziwić to, 

że te same zdarzenia raz interpretuje się jako chwalebne, a innym razem jako godne potępienia. 

Felietony życiem pisane – felieton nr 55

C i sami ludzie przez jednych są nazywani partyzantami, a przez 
innych bandytami. Istnieją miliony dowodów potwierdzających 
fakt, że z tych samych przesłanek można wyciągać diametralnie 

różne wnioski. Niezwykle trafne jest stwierdzenie: „punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia”. 

Również zachowania ludzi można interpretować rozmaicie. 
Szczerze mówiąc - tu dopiero pojawia się mnóstwo różnych moż-
liwości odmiennej oceny tych samych zjawisk! po pierwsze inaczej 
oceniamy to samo zdarzenie jeśli spotkało nas („dlaczego właśnie 
mi się to musiało przytrafić?”) a inaczej, jeśli spotkało kogoś inne-
go („sam jest sobie winien”). po drugie bardzo często ocena zdarzeń 
jest inna w momencie, kiedy ono występuje i zupełnie inna po dłuż-
szym czasie. Na przykład wiele osób z sentymentem wspomina czasy 
szkolne, ale wtedy, kiedy byli uczniami, to przecież stale narzekali 
na nadmiar zadań i na wygórowane wymagania nauczycieli. No i po 
trzecie ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości ma wycho-
wanie, światopogląd oraz ogromny zestaw wcześniejszych życiowych 
doświadczeń i nawyków. 

piszę o tym wszystkim, ponieważ chciałbym podzielić się z czy-
telnikami pewną ważną konkluzją. Żyjąc już dość długo wielokrotnie 
na własnej skórze przekonałem się, że nie należy zbytnio się spieszyć 
z wygłaszaniem sądów i ferowaniem wyroków. Zwłaszcza niesto-
sowne jest wypowiadanie stanowczych ocen sytuacji, zdarzeń i ludzi 
wtedy, kiedy o jakiejś sprawie mamy jedynie powierzchowną wie-
dzę i nie znamy wszystkich jej aspektów. W takich okolicznościach 
warto pamiętać, że „milczenie jest złotem”, oraz że mądrze jest „dać 
czasowi czas”. Życie wielokrotnie dowiodło, że żywiołowe wypowie-
dzi nie świadczą o głębokiej mądrości, lecz wręcz przeciwnie, mogą 
wyrządzić innym ludziom, a w końcowym efekcie nam samym wiele 
szkód. Zwłaszcza dzieje się tak wtedy, kiedy jakiś sprytny manipu-
lator świadomie chce nas sprowokować do pośpiesznego działania 
lub do wypowiedzi – przy czym przekazuje nam niepełne lub zma-
nipulowane informacje. A potem wstydzimy się z powodu naszej 
nadgorliwości, albo nawet musimy ponosić jej konsekwencje, bo jak 
wiadomo „co się już stało, to się nie odstanie”. 

Dlaczego o tym wszystkim piszę akurat teraz? Dlatego, że od 
pewnego czasu mamy do czynienia z ogromną nadprodukcją me-
dialnych sensacji, które następują w krótkim czasie po sobie, co 
świadczy o tym, że ktoś chce grać na naszych emocjach nie dając 
nam nawet chwili do zastanowienia. A jak wiadomo, „pośpiech jest 

złym doradcą”. pamiętajmy, że każdy z nas jest w jakimś stopniu po-
datny na sugestie ze strony innych osób. bierzmy też pod uwagę, że 
w przypadku działalności środków masowego przekazu mamy po 
drugiej stronie zawodowców, którzy doskonale znają ludzką naturę 
i wiedzą, jak zagrać na naszych uczuciach. bardzo niepokojące są 
przede wszystkim takie sytuacje, gdy ktoś za nas ustala kryteria oce-
ny dobra i zła. Jeśli robi to sprytnie i powtarza swoje tezy wielokrot-
nie, to jego sposób myślenia może wtargnąć do naszego sumienia 
i narobić tam sporych szkód. 

Na ludzką wolność składa się wiele elementów. Jednym z naj-
ważniejszych jest zagwarantowanie sobie prawa do samodzielnych 
ocen i do wyciągania wniosków. Skoro chcemy nasze mieszkania 
urządzać i meblować w sposób najodpowiedniejszy dla nas i skoro 
bronimy naszych domów przed intruzami, to co najmniej w takim 
samym stopniu musimy bronić naszych serc przed emocjami, któ-
re ktoś chce nam wszczepić oraz musimy bronić naszych umysłów 
przed obcym nam sposobem myślenia. Jeśli tego nie zrobimy – to 
nasza wolność będzie pozorna. To oczywiste, że każdy z nas potrze-
buje wiedzy o tym, co się dzieje na świecie. przekazywaniem tych 
informacji zajmują się media i niech to robią najrzetelniej, jak to 
tylko możliwe. Niech jednak mówią nam głównie o faktach i zda-
rzeniach, powstrzymując się od ich wartościowania. Natomiast my, 
samym sobie, swojej wrażliwości i własnemu sumieniu pozostaw-
my prawo do oceny tych faktów i zdarzeń. W przeciwnym razie 
staniemy się bezwolną masą bezmyślnych przeżuwaczy informa-
cyjnych fast-foodów. 

Na zakończenie proponuję krótką fraszkę:

Media potrafią obraz świata 
zniekształcić, niech więc będzie jasne, 
że chcąc ocenić rzeczywistość 
trzeba myślenie włączyć własne! 

Marcin Urban
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Kultura

Jak podaje Wikipedia:
Jabłka (te świeże i nie obrane) zawierają witaminę 
C, większość innych witamin (B1,B2, B3, B5, B6, B9, 
B12, A i Retinol, E i tokoferol, D, K, β-Karoten, liko-
pen) i minerałów. Ponadto są dobrym źródłem błon-
nika roślinnego, kwercetyny (44 mg w 1 kg jabłek), 
a także pektyny (1–1,5 g w 100 g świeżego jabłka). 
Niestety, przy obróbce cieplnej jabłek większość wi-
tamin wodorozpuszczalnych ulega rozkładowi.

Jabłkowa sprawa
W obliczu rosyjskiego embarga wszyscy przypomnieli sobie o jabłkach. O tym, że nie tylko są smaczne, ale i zdrowe. 
Bardzo na topie jest dziś zrobić sobie zdjęcie z jabłkiem (i tym razem wyjątkowo nie chodzi o to nadgryzione z logo 
znanej firmy) i wrzucić do mediów społecznościowych.

Jabłka warto jeść i to nie tylko, by wspomóc pol-
skich sadowników, ale także dla zdrowia i urody. 
Jak mówią Anglicy „Zjedz jedno jabłko dziennie, 
a lekarz nie będzie ci potrzebny”, bo faktycznie 
długa jest lista pozytywnych efektów spoży-
wania jabłek m.in. zawarta w nich witamina C 
m.in. wzmacnia układ odpornościowy i pozwala 
zneutralizować wolne rodniki. Pektyny, zawarte 
głownie w skórce i gniazdach nasiennych ja-
błek, oczyszczają organizm z resztek pokarmów, 

regulują florę bakteryjną jelit i neutralizują sub-
stancje toksyczne. Pomagają w oczyszczaniu 
organizmu i odchudzaniu. Mogą być także jed-
nym z narzędzi wspomagających walkę ze złym 
cholesterolem, zmniejszając jego wchłanianie. 
Jabłka odkwaszają organizm, a także wzmac-
niają serce, układ nerwowy, mięśnie i poprawia-
ją pracę wątroby. Pomagają też naszemu orga-
nizmowi przyswajać wapń, wzmacniając w ten 
sposób zęby, włosy i paznokcie. Mają pewnie 

jeszcze wiele innych cennych zalet, dlatego 
warto je jeść i to najlepiej na surowo i ze skórką.
Jeśli jednak, to się znudzi podpowiemy, że jabł-
ka są też składnikami wielu potraw od soków, 
sałatek, poprzez zupy, dania główne i desery. 
W polskim menu chyba najbardziej znana jest 
szarlotka, a my – żeby było ciut inaczej – zapro-
ponujemy ją jako tartę, której przepis znaleźli-
śmy na stronie www.domowe-wypieki.pl i wy-
próbowaliśmy:

Tarta Tatin z jabłkami
Składniki na ciasto:
•  200g mąki pszennej
•  100g masła
•  30g cukru
•  szczypta soli
•  1 jajko

A do tego:
•  1 kg kwaśnych i twardych jabłek
•  1 łyżka soku z cytryny
•  50ml wody
•  100g cukru
•  40g masła

Wykonanie:
1.  Przy tej tarcie  - jak przy każdym pewnie 

kruchym cieście – ważna jest właściwa ko-
lejność. Warto zacząć od wyrobienia ciasta. 
Wystarczy po prostu połączyć podane skład-
niki, a gdy już utworzą jednolite ciasto, ufor-
mować w kulę, zawinąć w folię spożywczą 
i włożyć na pół godziny do lodówki.

2. Te 30 minut to w sam raz tyle ile potrzeba na 
odpowiednie przygotowanie jabłek. Naj-
pierw oczywiście trzeba je umyć i obrać, 
potem pokroić na osiem części i wydrążyć 
gniazda nasienne. Szybko skropić sokiem 
z cytryny, żeby nie ciemniały. 

3. Następnie do rondla wlać wodę, wsypać cu-
kier i wymieszać. Cukier powinien się rozpu-
ścić, a cały roztwór zezłocić. Gdy już będzie 
miał odpowiedni kolor, dodajemy masło. 
A gdy i ono najpierw się spieni, a potem roz-
puści, wsypujemy jabłka. 

4. Jabłka wypuszczą sok, a my musimy je dusić, 
dopóki ten sok nie wyparuje, co zająć powin-

no ok. 20 min (mi w tym czasie jabłka zaczęły 
zamieniać się w przecier - widocznie miałam 
zbyt delikatną odmianę). Kiedy sok odparuje 
należy wystudzić jabłka. Chłodne przełożyć 
do formy.

5.  Następnie należy wyjąć ciasto z lodówki. 
Rozwałkować (żeby się nie przyklejało do 
wałka najlepiej między kawałkami papieru 
do pieczenia lub folii spożywczej). Ciasto 
powinno być tej wielkości co forma. Rozwał-
kowane nałożyć na jabłka, a brzegi docisnąć 
naokoło. 

6. Tak przygotowaną tartę wkładamy do pie-
karnika nagrzanego do 200 stopni C na 30-
35 minut.

7. Upieczoną tartę tatin z jabłkami można po-
dawać z lodami waniliowymi na ciepło lub 
ostudzoną z bitą śmietaną. 

Smacznego!

A jakie są wasze ulubione przepisy na jabłka? 
Czekamy na wasze przepisy, przysyłajcie je ma-
ilowo na adres promocja@niepolomice.com. 
Najlepiej ze zdjęciem.

Joanna Kocot
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Bezpieczeństwo

Bezpieczne żniwa

Zmiany dla kierowców i kandydatów na kierowców

Okres wakacyjny to dla rolników czas wytężonej pracy, przede wszystkim przy zbiorze zbóż. 
Aby móc zebrać i bezpiecznie przechowywać płody rolne, rolnicy muszą pamiętać o wielu zagrożeniach. 

Marcin Żarek
oficer Państwowej Straży Pożarnej

Bardzo często pożary, które mogą wystąpić 
w gospodarstwie rolnym mogą strawić całko-
wicie budynki magazynowe (stodoły) i inwen-
tarskie (obory, stajnie, chlewnie, kurniki), a nie-
rzadko również domy mieszkalne ze względu na 
ich bliskie sąsiedztwo. Aby uniknąć takich strat 
należy przestrzegać bezwzględnie zasad bez-
pieczeństwa podczas zbioru, transportu i składo-
wania płodów rolnych, m.in. nie wolno palić pa-
pierosów w trakcie zbioru i przewożenia zboża, 
słomy i siana, jak również zabrania się stosowania 
otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m 
od miejsca prowadzenia omłotów i występowa-
nia palnych płodów rolnych. Należy zawsze sto-
sować się do instrukcji obsługi przy eksploatacji 
maszyn rolniczych z napędem mechanicznym. 
Silniki elektryczne muszą mieć odpowiednią 
ochronę, powinny też być ustawione minimum 
5 m od stogów i budynków o palnej konstrukcji, 
a silniki spalinowe wolno ustawiać tylko na pod-
łożu niepalnym w odległości co najmniej 10 m 
od stert, stogów i budynków o palnej konstruk-
cji. Paliwa przechowywać należy minimum 10 
m od punktu omłotowego i miejsc składowania 

płodów rolnych w nietłukących się i zamknie 
tych naczyniach. W miejscach, gdzie odbywają 
się omłoty oraz sam kombajn należy wyposażyć 
w gaśnice oraz sprzęt służący w razie potrzeby 
do wykonania pasów ograniczających rozprze-
strzenianie się pożaru.

Aby zabudowania gospodarcze były bez-
pieczne pożarowo, muszą być przestrzegane 
minimalne odległości składowania stert, sto-
gów i brogów:
• od budynków konstrukcji palnej – 30 m,
• od budynków konstrukcji niepalnej z da-

chem trudno zapalnym – 20 m,
• od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
• od urządzeń i linii elektrycznych wysokiego 

napięcia – 30 m,
• od innych stert i stogów – 30 m,
• od lasów – 100 m,

Dodatkowo teren o szerokości 2m wokół 
samego stogu czy sterty musi być w odległości 
3 m od obrysu suchy oraz pozbawiony palnych 
materiałów (wyczyszczony z roślinności do go-
łej ziemi). Produkty takie jak słoma i siano po-
winny być suche, aby nie doszło do ich samo-
zapalenia. Jeżeli jednak z pewnych podwodów 
zebrano je częściowo mokre należy mierzyć 
temperaturę wewnątrz sterty, a także spraw-

dzać, czy nie wydziela się ciepło na skutek pro-
cesów biologicznych (gnicie) i czy nie dojdzie 
do samozapalenia. 

Bezwzględnie zabronione jest wypalanie po-
zostałości roślinnych na polach, łąkach, nieużyt-
kach rolnych, rowach przydrożnych i na terenie 
szlaków kolejowych. Dopuszczalne jest jedynie 
wypalenie słomy i pozostałości roślinnych na 
własnym polu, jeżeli zlokalizowane jest w odle-
głości większej niż 100 m od zabudowań, sto-
gów, innych zbóż na pniu, lasów pod warunkiem 
stałego dozoru tego miejsca przez osobę dorosłą 
i w przypadku jeżeli zadymienie nie utrudni po-
ruszania się w ruchu lądowym. Szczegóły takie-
go wypalania powinny być uzgodnione z właści-
wym terytorialnie komendantem powiatowym 
(miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej oraz or-
ganami samorządu terytorialnego.

Na zakończenie proszę, aby w miarę możli-
wości nie angażować dzieci do prac polowych, 
już zwłaszcza bez nadzoru osób dorosłych, 
nie zabierać na pola małych dzieci oraz dbać 
o sprawność maszyn (szczególnie kombajnów, 
gdyż są one co roku sprawcą wielu pożarów 
zbóż). O pracach żniwnych pod wpływem alko-
holu nie może być mowy, gdyż zawsze skończy 
się to jakimś wypadkiem.

Tomasz Joniec
Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach

16 lipca Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. 
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

Ustawa ta wchodzi w życie 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja nie 
odnosi się wyłącznie do kierujących pojazdami, 
ale wprowadza także istotne zmiany do systemu 
szkolenia i egzaminowania kierowców. Podsta-
wowa grupa proponowanych zmian odnosi się 
do zasad przeprowadzania egzaminu państwo-
wego służącego sprawdzeniu kwalifikacji osób 
ubiegających się o przyznanie uprawnień do 
kierowania pojazdami. Ustawa ma na celu uregu-
lowanie szeregu zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem systemu uzyskiwania uprawnień 
do kierowania pojazdami, a przede wszystkim 
wskazanie ministra właściwego do spraw trans-
portu jako sprawującego merytoryczny nadzór 
nad jakością pytań egzaminacyjnych używanych 
podczas części teoretycznej egzaminu państwo-
wego. Reguluje także kwestie dotyczące wymo-
gów stawianych instruktorom i wykładowcom 
prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szko-
leń kandydatów na kierowców.

Najistotniejsze zmiany to:
– ustanowienie uprawnienia dla osoby posiada-

jącej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii 
B do kierowania motocyklem o pojemności sko-
kowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy 
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do 
masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg - 
bez zdawania egzaminu;
– wprowadzenie obowiązku wyboru jednolite-
go dla wszystkich podmiotów przeprowadzają-
cych egzaminy na prawo jazdy systemu telein-
formatycznego;
– rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wyka-
zać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie 
uprawnień do kierowania pojazdami na egzami-
nie państwowym o umiejętność energooszczęd-
nego poruszania się pojazdem po drodze. Ozna-
cza to, że na egzaminie praktycznym pojawią się 
2 nowe zadania egzaminacyjne: Zmiana biegów 
właściwa dla energooszczędnej jazdy oraz korzy-
stanie z momentu obrotowego silnika podczas 
hamowania – stosowanie hamowania silnikiem;
– doprecyzowanie obecnie obowiązujących 
przepisów ustawy o kierujących pojazdami 
w zakresie możliwości przystąpienia do egzami-
nu państwowego na niższe kategorie prawa jaz-
dy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo 
jazdy wyższej kategorii;
– katalog pytań staje się w pełni jawny, a na wnio-
sek osoby, która uzyskała negatywny wynik z czę-
ści teoretycznej egzaminu państwowego, pod-

miot organizujący egzamin udostępnia tej osobie 
do wglądu pytania egzaminacyjne, wraz z infor-
macją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych;
– młodzi kierowcy ubiegający się o prawo jazdy 
kategorii C, C+E, D lub D+E będą mogli przystą-
pić do szkolenia zgodnie z obniżonymi (przez KW) 
progami wiekowymi już będąc w trakcie kwalifi-
kacji wstępnej; oczywiście również w przypadku 
obniżonych progów wiekowych jest możliwość 
rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed ich osią-
gnięciem, a w przypadku uczniów uczestniczący 
w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa 
programowa kształcenia w zawodzie przewiduje 
uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem sil-
nikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy;

Ponadto została wprowadzona możliwość, że 
praktyczna część egzaminu państwowego w za-
kresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub 
B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, 
zostanie przeprowadzona wskazanym pojazdem 
ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził 
szkolenie tej osoby; do wniosku będzie musiało 
być dołączone oświadczenie OSK o zgodzie na 
wykorzystanie pojazdu na egzaminie. OSK może 
z takiej zgody wycofać się do 5 dni przed egzami-
nem.; jeśli OSK wycofa się po tym terminie lub nie 
udostępni pojazdu egzamin zostanie przeprowa-
dzony pojazdem ośrodka ruchu drogowego na 
koszt OSK, który miał udostępnić swój pojazd. 
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Astronomia

Zapraszamy do planetarium 
w Niepołomicach

Planetarium Młodzieżowego obserwatorium Astronomicznego 
w Niepołomicach za pomocą aparatury projekcyjnej prezentu-
je zjawiska astronomiczne związane z wyglądem nieba gwiaź-

dzistego w różnych szerokościach geograficznych, ruchem planet 
i Słońca na sferze niebieskiej, fazami księżyca oraz ruchem obroto-
wym Ziemi. obraz sztucznego nieba na kopule planetarium oddaje 
wiernie aktualne położenia gwiazd widocznych z danego miejsca 
na Ziemi. 

W niepołomickim planetarium pokazujemy piękno nieba gwiaź-
dzistego dla publiczności, nawet w niepogodę, wyświetlane bezpo-
średnio na kopule planetarium za pomocą projektora Zkp-1 oraz 
rzutników multimedialnych. Wygodne fotele planetarium, dobra 
akustyka i przyjemna kameralna atmosfera dodają komfortu przygo-
dzie poznawania tajemnic wszechświata i stwarzają niezapomniane 
wrażenie na widzach.

Aparatura planetarium
Do naszych seansów używamy aparatury projektora typu Zkp-1 

(nr seryjny 62), która została wyprodukowana w roku 1953 w zakła-
dach optycznych Carl Zeiss Jena (NRD). Ten typ projektora stosowa-
ny był szeroko w małych planetariach w latach 1950-1980, a używany 
jest nadal w wielu szkołach morskich, wojskowych i lotniczych do 
nauczania zasad astronawigacji oraz bezpośrednio do nauki orienta-
cji na nocnym niebie. 

Źródłem światła głównego projektora jest żarówka o mocy 50 
W umieszczona w metalowej kuli z koncentrycznymi 32 obiektywa-
mi, z których każdy wyświetla około 150 gwiazd, dając w sumie ob-
razy prawie 5000 gwiazd na naszej 8-metrowej kopule planetarium. 
Jasności obserwowalnych gwiazd sięgają do +5 magnitudo, czyli 
praktycznie zakresu widoczności okiem nieuzbrojonym, a wyświe-
tlane rozmiary planet są w celach poglądowych zwielokrotnione. 
Dodatkowe projektory wyświetlają Drogę Mleczną, planety, Słoń-
ce i księżyc oraz pomocnicze koła na sztucznym niebie, takie jak: 
równik niebieski, ekliptyka, koło południkowe, koło biegunowe oraz 
ustawne łuki pomocnicze trójkątów sferycznych służące do nauki 
nawigacji za pomocą gwiazd. Sterowanie projektorem odbywa się 
bezpośrednio przez prezentera stojącego przy aparaturze na środku 
sali (oryginalny sposób Zeissa) lub też, jak u nas z pulpitu sterówki 
i komputera.

Historia
Nasze planetarium rozpoczęło pełną działalność w MoA w roku 

2010, ale posiada dużo starsze, bo prawie 60-letnie tradycje oraz bar-
dzo ciekawą historię. 

projektor Zkp-1 został oryginalnie1 sprowadzony w roku 1954 
z Jeny, dla krakowskiego Domu kultury i zainstalowany w paź-
dzierniku 1955 początkowo w gmachu przy ul. Skarbowej, później 
przeniesiony do Wieży Ratuszowej w Rynku Głównym, a potem 
do piwnicy w pałacu pod baranami. pokazy astronomiczne ów-
cześnie wykonywał. Maciej Mazur, późniejszy prezes polskiego To-
warzystwa Miłośników Astronomii w latach (1962-1977). Niestety 
„płócienny ekran i projektor optyczny ulegały szybkiej degradacji” 

w warunkach piwnicznej wilgotności oraz udziału „osób trzecich” 
(projektor służył też jako ciekawa dekoracja, a czasami jako ozdob-
ny kandelabr, podobno sam legendarny piotr Skrzynecki wieszał na 
nim swój kapelusz), toteż w roku 1978 wyprowadzono aparaturę pla-
netarium do Niepołomic. W działającym tutaj pod egidą pTMA od 
roku 1964 obserwatorium niepołomickim, funkcjonował już drugi 
pawilon z kopułą obserwacyjną. Wtedy to komisyjnie stwierdzono 
pilną konieczność konserwacji aparatury w warsztatach obserwa-
torium Astronomicznego UJ Fort Skała. Tam, jak pisze M. Mazur 
[1] - planetarium „czekało” w skrzyniach do 1997 roku, kiedy to 
wieloletni dyrektor MoA (do roku 2013) Mieczysław Janusz Jagła 
rozpoczął usilne starania o nowy budynek planetarium i w rezultacie 
uzyskał mecenat gospodarzy Niepołomic. odnowiono pieczołowi-
cie mocno sfatygowaną przez lata i korozję aparaturę, czego dokonał 
po zegarmistrzowsku Stefan Janta z planetarium Śląskiego w Cho-
rzowie. Następnie w muzeum w Zamku królewskim w Niepołomi-
cach zaczęły odbywać się pokazy prowadzone przez Grzegorza Sęka. 
W przełomowym roku szkolnym 2009/2010, pod kierownictwem dr 
Zbigniewa Głowni p.o. dyrektora MoA i przy sowitym sfinansowa-
niu budowy przez UMiG Niepołomice, pod zarządem burmistrza 
Romana ptaka, ukończono nowoczesny pawilon planetarium z ko-
pułą o średnicy 8 metrów o unikalnej konstrukcji monolitycznej. 
klimatyzowana widownia na 30 komfortowych foteli wyposażona 
jest w dodatkowe projektory multimedialne wysokiej rozdzielczości 
wraz z nowoczesnym systemem audio. 

Uroczyste otwarcie2 planetarium nastąpiło 16 września 2010 
roku w obecności znakomitych gości oraz jedynego polskiego ko-
smonauty gen. Mirosława Hermaszewskiego, w licznym gronie 
uczniów i sympatyków MoA.

Seanse w Planetarium 
Codzienne seanse dla zorganizowanych grup szkolnych są nie-

zwykle atrakcyjnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej MoA 
w zakresie astronomii: prelekcji i pokazów astronomicznych. Tema-
tyka seansów w planetarium związana jest przeważnie z aktualnym 
wyglądem nieba oraz dostosowana jest do wieku odbiorców. otwarte 
sobotnie pokazy dla publiczności, prowadzone są przez profesjonal-
nych astronomów. Seanse w planetarium w sposób niezwykle po-
pularny, a zarazem bardzo merytoryczny w treści, opisują ciekawe 
zjawiska astronomiczne na niebie oraz rezultaty najnowszych obser-
wacji teleskopowych Wszechświata. od otwarcia naszego planeta-
rium we wrześniu 2010 roku do jubileuszu 50-lecia MoA w 2014 
roku odwiedziło już nas 40 tysięcy gości!

Zapraszamy do naszego planetarium!

dr Zbigniew Głownia
MOA w Niepołomicach

1 Mazur Maciej M., Urania-postępy Astronomii, Nr 5/2011, str. 194 i 205
2 Jagła Mieczysław Janusz, Urania-postępy Astronomii, Nr 6/2010, str. 
264 i następne
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Aktywność Słońca 
a pole geomagnetyczne
Na początku lipca obiegła media wiadomość o zbliżającej się burzy 
magnetycznej na Ziemi. Zrodziło to pewien niepokój wśród ludzi 
i serię pytań skierowanych do pracowników MOA w Niepołomicach.

Z wielowiekowych obserwacji Słońca wie-
my, że nasza gwiazda wykazuje zmiany 
w swej aktywności o okresach 28 dni, 

11, 22 i około 90 lat, a być może jeszcze 
dłuższym, w całym zakresie widma elektro-
magnetycznego.

W literaturze poświęconej związkom 
Słońce - Ziemia wiele miejsca zajmują ba-
dania wpływu aktywności Słońca np. na 
pogodę czy na organizmy żywe. Glob ziem-
ski zanurzony jest w atmosferze słonecz-
nej, a ściślej owiewany jest ciągle wiatrem 
słonecznym o zmiennej gęstości, prędkości 
i ładunku cząstek obficie wyrzucanych ze 
Słońca. Wiatr ten oddziałuje z górnymi war-
stwami atmosfery ziemskiej (magnetosfera) 
wywołując zmiany ziemskiego pola magne-
tycznego (burze magnetyczne).

Na początku lipca obiegła media wia-
domość o zbliżającej się burzy magnetycz-
nej na Ziemi. Zrodziło to pewien niepokój 
wśród ludzi i serię pytań skierowanych do 
pracowników MoA w Niepołomicach. Na 
niektóre, najistotniejsze pytania postaram 
się tu w skrócie odpowiedzieć.

1. Średnia wartość pola magnetycznego 
Ziemi (właściwie mierzy się indukcję ma-
gnetyczną) na równiku geomagnetycznym 
wynosi: 0.31 G, lub 31000γ, lub 31x10 -6T 
(gauss, gamma, tesla). Można to pole przed-
stawić za pomocą trzech wielkości: składo-
wej pionowej Z (mierzonej pionowo w dół), 
składowej poziomej H - oraz deklinacji D 
(deklinacja magnetyczna jest to kąt, pomię-
dzy południkiem geograficznym a magne-
tycznym w miejscu obserwacji; mierzy się ją 
w kierunku wschodnim).

2. pole magnetyczne Ziemi zmienia 
się w czasie. Wyróżnia się składową stałą 
i zmienną. Na stałe pole magnetyczne, po-
chodzące od źródeł znajdujących się we 
wnętrzu Ziemi, nakłada się zmienne pole 
magnetyczne, którego źródła znajdują się 
w przestrzeni pozaziemskiej. Natężenie sta-
łego pola geomagnetycznego stanowi ponad 
99% natężenia całego pola obserwowanego 
na powierzchni Ziemi. Stałe pole magne-
tyczne, mimo że nosi nazwę stałego, też 
ulega powolnym zmianom. Aby otrzymać 
z zapisu składowych pola - czyli magneto-
gramu - część stałą pola, uśrednia się wyniki 
obserwacji (podaje się epokę np. dane z roku 
1995.0) dotyczące jakiegoś okresu - najczę-
ściej jest to okres jednego roku, odrzucając 
wyniki obserwacji dokonanych podczas 
godzin czy dni szczególnie zaburzonych 
magnetycznie. odrębną sprawą są tzw. ano-
malie magnetyczne, czyli miejsca na Ziemi 
o odmiennych wartościach pola geomagne-
tycznego, co związane jest z występowaniem 
skał o dużej zawartości minerałów magne-
tycznych (np. powszechnie znana anomalia 
koło kurska w Rosji).

3. pole magnetyczne Ziemi często jest 
zaburzone. przejawia się to w postaci zmian 
amplitudy składowych pola magnetyczne-
go. Jeżeli amplituda tych zmian jest bardzo 
duża, to mówimy o burzy magnetycznej. 
Chcąc opisać wielkość burzy magnetycznej 
stosuje się odpowiednik skali „beauforta” 
tzw. wskaźnik k - o skali zmian pola od 0 - 9.

k=0 dla zmiany pola od 0-15γ; k=l - 15-
30γ; k=2 - 30-60γ; k=3 - 60-120γ; k=4 - 
120-210γ; k=5 - 210-360γ ; k=6 - 360-600γ; 
k=7 - 600-990γ; k=8 - 990-1500γ; k=9 - 
1500γ i więcej.

Burza magnetyczna może trwać ponad 
dwa dni. po nagłym początku, przez kilka 
godzin natężenie pola jest duże. po kilku go-
dzinach rozpoczyna się główna faza burzy, 
którą charakteryzuje znaczny spadek natęże-
nia pola (patrz skala k). Z chwilą osiągnięcia 
minimum natężenie pola powraca powoli 
(36 i więcej godz.) do wartości, jaką miało 
przed burzą. Z porównania stosowanej skali 

Lipcowa burza magnetyczna  
spowodowana została 
„przebudzeniem się” Słońca 
w związku z rozpoczynającą 
się dekadencją jego 
maksymalnej aktywności.
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k oraz wartości średniego pola magnetycz-
nego Ziemi widać, że zmiany pola geoma-
gnetycznego mogą dochodzić (z dnia na 
dzień) nawet do 5%.

4. Główną przyczyną burz magnetycz-
nych są zaburzenia na Słońcu, rozbłyski 
(szczególnie promieniowanie rentgenow-
skie) i dziury koronalne, z których wylatu-
je wiatr słoneczny unosząc ze sobą obłoki 
plazmy. W ciągu 1-2 dni taki obłok, wędru-
jąc po spiralnych liniach słonecznego pola 
magnetycznego rozciągającego się w prze-
strzeni planetarnej, dociera w pobliże Zie-
mi. W momencie zetknięcia się tego obło-
ku z magnetosferą zostaje ona zaburzona, 
powstają strumienie cząstek generujących 
dodatkowe prądy w magnetosferze, efektem 
czego jest nagły początek burzy magnetycz-
nej. Częstotliwość i natężenie burz magne-
tycznych zależy zatem od aktywności Słoń-
ca, ta zaś zmienia się w cyklu 11-letnim, czy 
też magnetycznie w 22-letnim. Miarą aktyw-
ności Słońca jest tzw. liczba Wolfa, czyli ilość 
plam widocznych na jego tarczy. odstęp 
czasu, od minimum do minimum, średnich 
rocznych liczb Wolfa nazywamy cyklem. 
ostatnie minimum aktywności Słońca było 
w 2003 roku. Średnia roczna liczba plam 
wyniosła 1.6. Natomiast podczas ostatniego 
(wtórnego) maksimum w 2014 aż 125.6.

lipcowa burza magnetyczna spowodo-
wana została „przebudzeniem się” Słońca 
w związku z rozpoczynającą się dekaden-
cją jego maksymalnej aktywności. obec-
nie średnia miesięczna liczb Wolfa wynosi 
około 90. obserwowana ostatnio burza ma-
gnetyczna nie jest czymś nadzwyczajnym, 
a jedynie zapowiedzią zwiększonej fluktu-

acji aktywności Słońca, zdążającego powoli 
do kolejnego minimum. Wraz z obecnym 
krótkotrwałym wzrostem jego aktywności, 
zwiększy się ilość najrozmaitszych zjawisk 
geofizycznych jak np. zorze polarne w na-
szych szerokościach geograficznych, zaniki 
lub nadzwyczajna propagacja fal radiowych 
UkF i wspomniane burze magnetyczne. 
Może to również powodować, u pewnej gru-
py ludzi, uczucie niepokoju lub złego samo-
poczucia.

5. od 1957 roku, kiedy narodziła się 
astronautyka, wzrosło ogromnie zaintere-
sowanie możliwościami prognozowania 
aktywności słonecznej. prognozy są wyko-
rzystywane przy planowaniu lotów kosmicz-
nych szczególnie z udziałem ludzi. Chodzi 
o to, aby astronauci byli narażeni na jak naj-
mniejsze dawki promieniowania kosmicz-
nego, w tym pochodzenia słonecznego. 

Dzięki prognozom, udaje się przewi-
dzieć natężenie wiatru słonecznego i mak-
symalnie przedłużyć czas życia kosztownych 
laboratoriów kosmicznych, dobierając od-
powiedniej wysokości orbity w zależności 
od fazy 11-letniego cyklu. Chociaż - jak to 
bywa z prognozami - nie wszystko można 
przewidzieć w aktywności Słońca i często 
nas ono jeszcze zaskakuje jakimiś niespo-
dziankami. Dlatego warto i trzeba je obser-
wować, aby poznać jego kaprysy. Wtedy też 
z całą powagą i zrozumieniem przyjmiemy 
informację o nadchodzącej nowej burzy ma-
gnetycznej na Ziemi.

dr Adam Michalec 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 

w Niepołomicach
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Wykadruj Lofoty
(Pierwsza relacja z wyprawy)

Piątego lipca minęliśmy koło polarne 
(66°33’ N). Arktyka przywitała nas piękną, sło-
neczną pogodą, temperatura ok. 22°C. Surowy 
klimat górzystej Norwegii i śnieg leżący w żle-
bach górskich nie przeszkadza nam w chodze-
niu w koszulkach MOA z krótkim rękawem. 

Słońce już nie zachodzi wcale. O północy 
Słońce jest nisko nad horyzontem jest widno, 
a na ulicach panuje spory ruch. Sklepy czynne 
są od godziny 10.00 do 4.00. Mamy rozregulo-
wany zegar biologiczny, ale staramy się o pół-
nocy iść spać. 

Na Lofoty płynęliśmy promem, widzieliśmy 
foki i wieloryby. Lofoty są piękne, zatrzymywa-
liśmy się w malowniczych wioskach rybackich, 
a niektórzy odważni skorzystali z zimnej kąpieli 
w morzu. 

Ósmego dnia zdobyliśmy Nordkapp czy-
li jeden z najbardziej wysuniętych na północ 
punktów Europy, który był jednym z celów na-
szej wyprawy. Na przylądku poczuliśmy typową 
północną i mroźną pogodę. Gęsta mgła przysło-
niła nam Słońce.

Robimy mnóstwo zdjęć, po powrocie bę-
dziemy nad nimi pracować. Na razie przesyłamy 
kilka z nich.

Wyprawa doszła do skutku dzięki sponso-
rom: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, 
PZU S.A., DORBUD, Lewiatan ul. Bocheńska. 

Z Arktyki pozdrawiają: 
Asia, Monika, Klaudia, Kamila, Ola, Paulina, 

Piotrek i Oskar z koła multimedialnego MOA
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Wakacyjna wyprawa z „Turbaczem”
Od 7 do 13 lipca odbyła się wakacyjna wyprawa Klubu Podróżnika Turbacz. 

Trasa wycieczki prowadziła przez najciekawsze miejsca Tatr, Gorców i Podhala. Wzięli w niej udział uczniowie 
klas pierwszych i drugich Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej. 

P ierwszego dnia uczniowie odwiedzili Nowy Targ, gdzie na ryn-
ku mogli skosztować słynnych lodów oraz zwiedzić rezerwat na 
torfowisku wysokim „bór nad Czerwonem”. kolejnym przystan-

kiem był malowniczy przełom rzeki białki w krempachach. Ucznio-
wie mogli się kąpać w jej zimnych wodach, zwiedzić okoliczne jaski-
nie i wspiąć się na wspaniałą widokowo obłazową Skałę. 

kolejne dni spędzili w Tatrach Zachodnich. bazą noclegową sta-
ło się schronisko na Hali ornak. Można było odwiedzić wiele pięk-
nych zakątków tej części Tatr. przede wszystkim uczestnicy zwiedzili 
Dolinę kościeliską. Wprawdzie ucierpiała ona po ostatnich hura-
ganowych wiatrach, jednak jej górna część nadal jest zachwycająca 
z polaną pisaną, skalną bramą kościeliską i Halą ornak. odwiedzi-
liśmy też Wąwóz kraków, gdzie szczególne wrażenie zrobiła jaskinia 
Smocza Jama ubezpieczana drabinką i łańcuchami.

Niestety wyprawa na Czerwone Wierchy nie udała się w pełni. 
początkowo wspinaczka przebiegała planowo. przeszliśmy piękną 
Dolinę Tomanową, wspięliśmy się przekraczając Czerwony Żleb na 
kazalnicę, skąd roztaczały się wspaniałe widoki. Niestety w okolicy 
Chudej przełączki, na wysokości 1900 metrów nad poziomem mo-
rza, zaskoczył nas deszcz i plany zdobycia Ciemniaka i krzesanicy 
trzeba było odłożyć na inną wyprawę. 

kolejnego dnia wybraliśmy się, by zwiedzić jaskinie Raptawic-
kich Turni. Do Jaskini Raptawickiej trzeba było wspiąć się po stromej 
ścianie ubezpieczanej łańcuchem. W okolicy krótkiej obłazkowej 
Jamy można było podziwiać rzadkie gatunki roślin: szarotki alpej-
skie, tojad wyniosły, goździki wczesne czy aster alpejski. Największe 
wrażenie zrobiła Jaskinia Mylna, gdzie trzeba było z latarkami prze-
ciskać się przez wąskie korytarze i komory, niejednokrotnie brodząc 
na czworakach w wodzie. 

kolejnego dnia odwiedziliśmy malowniczy Staw Smreczyński 
oraz wybraliśmy się na przełęcz Iwaniacką pod kominiarskim Wier-
chem. 

po kilku dniach spędzonych w Tatrach przenieśliśmy się w pa-
smo górskie Gorców. początkowo odwiedziliśmy wesołe miasteczko 
w Rabce oraz wykąpaliśmy się w basenie w Mszanie Dolnej. Wyprawa 
z koninek na Turbacz dała możliwość podziwiania przyrody bukowej 
puszczy karpackiej, widoków z polan reglowych. Szczególną popular-
nością cieszyły się borówki, których dużo rosło przy trasie. Gościny 
udzieliło nam schronisko im. Władysława orkana na Turbaczu. 

W Gorcach odwiedziliśmy piękną Długą Halę, gdzie można było 
podziwiać panoramę Tatr, zjeść świeże oscypki na bacówce oraz na-
pić się źródlanej wody ze Źródełka Miłości. Zwiedzając ścieżkę edu-
kacyjną dotarliśmy na szczyt Jaworzyny oraz na polanę Jaworzyna 

kamienicka, gdzie stoi zabytkowa bulandowa kapliczka. pod 
szczytem kiczory odwiedziliśmy torfowisko i podziwialiśmy piękny 
widok na dolinę ochotnicy, pieniny i beskid Sądecki. 

W drodze powrotnej dotarliśmy na szczyt najwyższej gorczań-
skiej góry - Turbacza. Trasa przez obidowiec, Suhorę i Tobołów ob-
fitowała w liczne atrakcje: wychodnie skalne, bogate przyrodniczo 
polany, tajemnicze pozostałości po katastrofie samolotu, obserwato-
rium astronomiczne, wyciąg krzesełkowy i... borówki. 

Mimo, że pogoda nie zawsze dopisywała, tydzień spędzony 
z klubem podróżnika był niezwykle udany i wszyscy zadowoleni 
wrócili do domów, bogatsi o wiele nowych wrażeń i sporo wiedzy.

Paweł Góralczyk
nauczyciel matematyki, Gimnazjum w Woli Batorskiej

opiekun Klubu Podróżnika „Turbacz”
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Sportowo i rekreacyjnie w Staniątkach
Od 1 do 3 sierpnia odbywał się w Staniątkach festyn sportowo-rekreacyjny z okazji jubileuszu 65-lecia klubu 

LKS „Czarni” Staniątki, połączony z V Memoriałem im. Tadeusza Szybińskiego.

W ciągu trzech dni, wszyscy miłośnicy sportu, zarówno naj-
młodsi jak również młodzież oraz dorośli mogli rywalizować 
ze sobą w wielu dyscyplinach, konkursach i turniejach spor-

towych, które odbywały się na stadionie im. Tadeusza Szybińskiego. 
Najważniejszym punktem jubileuszu była niedzielna uroczysta msza 
święta, na której został poświęcony sztandar klubu oraz akademia, 
na której zostały wręczone odznaki i nagrody dla wszystkich osób 
związanych z działalnością staniąteckiego klubu. 

W piątek odbył się turniej piłki nożnej dla najmłodszych miło-
śników tego sportu - Skrzatów (rocznik 2007 i młodsi). Wystarto-
wały w nim takie zespoły jak Szkółka piłkarska Mydlniki, Szkółka 
piłkarska kokotów, Akademia piłkarska Wieliczka, Akademia pił-
karska pogórze Gdów oraz dwa zespoły, które reprezentowały Szkołę 
Futbolu Staniątki. Najmłodsi zawodnicy rozegrali turniej w systemie 
każdy z każdym na trzech boiskach równolegle bez przyznawania 
punktów za. każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal oraz 
dyplom za udział i sportową postawę a każda drużyna dodatkowo 
otrzymała puchar oraz sprzęt sportowy. 

Drugi dzień memoriału to przede wszystkim konkursy i turnieje 
sportowe. o godzinie 9.00 rozpoczął się turniej piłki nożnej orlików 
w roczniku 2003 i młodsi, w którym współzawodniczyły ze sobą ta-
kie zespoły jak: orzeł piaski Wielkie, dwa zespoły lkS Wolania Wola 
Rzędzińska, Akademia piłkarska koźmice-Wieliczka, Akademia pił-
karska kraków, MkS puszcza Niepołomice, Wanda kraków oraz 
trzy zespoły, które reprezentowały Szkołę Futbolu Staniątki. Turniej 
został rozegrany w dwóch fazach. W pierwszej fazie turnieju, druży-
ny zostały podzielone drogą losowania na dwie grupy po 5 zespołów, 
w których grali każdy z każdym. Najlepsze dwie drużyny z każdej 
grupy trafiły do fazy pucharowej gdzie grali o tytuł „ligi Mistrzów”. 
Zespoły które zajęły miejsca 3 i 4 w grupie walczyły o tytuł „ligi Eu-
ropy”, natomiast zespoły które zajęły miejsce 5 rozegrały dwumecz 
o tytuł „Mistrza Zwycięzcą grupy „ligi Mistrzów” została Akademia 
piłkarska kraków, która pokonała w finale Akademia piłkarską koź-
mice-Wieliczka. Miejsce 3 zajęła MkS puszcza Niepołomice, która 
okazała się lepsza od orła piaski Wielkie.

W grupie „liga Europy” najlepsza okazała się Szkoła Futbolu Sta-
niątki 1 która w finale pokonała Wolanię Wolę Rzędzińską 1, miejsce 
3 przypadło drugiej drużynie Wolania a miejsce 4, Szkole Futbolu 
Staniątki 2. Dwumecz o tytuł „Mistrza polski” wygrała Szkoła Futbo-
lu Staniątki 3, w którym pokonała rówieśników z „Wandy” kraków. 

o godzinie 10.00 rozpoczęły się kolejne turnieje, pierwszy – te-
nisa stołowego – rozgrywana był w dwóch kategoriach – opEN oraz 
Zawodnicy do lat 15. W kategorii do lat 15 wystartowało 12 zawod-
ników. Turniej został rozegrany w systemie „do dwóch przegranych”, 
a mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów do 11 punk-
tów. Najlepszym zawodnikiem okazał się Damian lebiest który w fi-
nale pokonał Szymona Wdańca. 

kategoria opEN, w której rywalizowało 16 zawodników, była 
rozgrywany tym samym systemem. Najlepszym zawodnikiem został 
Wojciech lebiest, drugie miejsce zajął Andrzej Zabrzański,  a miejsce 
trzecie zdobył Józef Turecki. kolejny był turniej w siatkówki plażo-
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wej. Specjalnie na tę okazję przygotowano profesjonalne boisko do 
plażówki. W turnieju wystartowało 12 ekip dwuosobowych. Rywa-
lizowali w systemie do dwóch przegranych. Najlepszą parą turnieju 
okazała się para Hubert Strek i piotr pieniążek, drugie miejsce przy-
padło dwójce Tomasz Wątorek i krzysztof knapik, trzecie miejsce 
zdobyła para piotr klima i Grzegorz Stupiński a czwarte miejsce wy-
walczyła dwójka piotr bielina i Marek Turniej przeprowadziła Sylwia 
Wilczek z SAloS Staniątki, która od 5 lat jest współorganizatorem 
Memoriału im. Tadeusza Szybińskiego. 

W drugim dniu memoriału, co już jest tradycją, toczyli swoje 
boje szachiści. Turniej został przeprowadzony przez Stanisława Tu-
reckiego - prezesa UkS Goniec Staniątki. Rywalizowało w nim 72 
zawodników.

po zakończeniu turnieju orlików, swoje mecze towarzyskie 
rozgrywały wszystkie drużyny lkS „Czarni” Staniątki. Jako pierw-
si zagrali Młodziki z MkS puszcza Niepołomice. o godzinie 15.00 
trampkarze zagrali towarzysko z Wilgą koźmice Wielkie. o godzinie 
16.30 odbył się mecz juniorów z Gdovią Gdów a ostatnim akcentem 
sportowym był mecz seniorów z kS „Grębałowianka” kraków. 

W niedzielę odbyła się Msza Święta w intencji jubileuszu 65-lecia 
założenia klubu lkS „Czarni” Staniątki, na której poświęcono nowy 
sztandar lkS Staniątki. po mszy wszyscy uczestnicy przy akompa-
niamencie orkiestry udali się w pochodzie na stadion im. Tadeusza 
Szybińskiego. Tu odbyła się uroczysta akademia związana z jubile-
uszem 65-lecia założenia klubu. W Akademii wzięli udział m.in.: 

Starosta powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz, burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice Roman ptak, przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Ciastoń, prezes Małopolskiego Związki piłki Nożnej Ryszard 
Niemiec, prezes Honorowy Małopolskiego Zrzeszenia ludowe Ze-
społy Sportowe Członek Honorowy Rady krajowego Zrzeszenia 
ludowe Zespoły Sportowe Mieczysław Nowakowski, prezes Mało-
polskiego Związku piłki Nożnej podokręg Wieliczka Andrzej Stru-
miński oraz Joanna boduch z Wydziału Edukacji i Sportu w Wie-
liczce. podczas Akademii zostali nagrodzeni zawodnicy, działacze, 
sympatycy sportu oraz firmy i instytucje które wspierają działalność 
klubu „Czarni” Staniątki. Specjalnie na tę okazję została przygoto-
wana książka, w której opublikowano 65-letnią historię klubu oraz 
napisano hymn klubowy. 

o godzinie 14.30 rozpoczął się bieg ulicami Staniątki w którym 
wzięło udział ponad 20 uczestników. Trasa liczyła 3500 metrów. bieg 
przeprowadzono w trzech kategoriach. W pierwszej do lat 15 naj-
szybszy był Jakub Wajda, drugi przybiegł na metę Jan kostuch, trzeci 
Dawid Stachura, a czwarty kamil Rys. W biegu w kategorii opEN 
kobIET najlepsza okazała się 17–letnia patrycja Taborska, druga 
przybiegła Izabela Tańcula, na trzecim miejscu uplasowała się Iwona 
Taborska a na czwartym karolina kaczmarczyk. W kategorii opEN 
MEŻCZYZN najlepszy okazał się Szczyrbuła Marcin, drugi przy-
biegł Rafał krzemień, na trzecim miejscu uplasował się bartłomiej 
Grochot a na czwartym paweł Ślusarczyk. 

o godzinie 15.00 został rozegrany towarzyski mecz oldboyów 
lkS Czarni Staniątki z MkS puszcza Niepołomice i był to ostatni 
akcent sportowy podczas V Memoriału im. Tadeusza Szybińskiego. 

od godziny 16.30 na scenie, przed budynkiem klubowym od-
bywały się występy taneczno-artystyczne, w których wzięli udział 
Zagórzanie, a o 20.00 zaśpiewał zespół AbbA. po zmroku wypuści-
liśmy w niebo 65 lampionów, które symbolizowały jubileusz 65-lecia 
powstania klubu lkS „Czarni” Staniątki. 

Zarząd ludowego klubu Sportowego „Czarni” Staniątki serdecz-
nie dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopol-
skiego, Urzędowi Miasta i Gminy w Niepołomicach, a także Staro-
stwu powiatowemu w Wieliczce za pomoc finansową na organizację 
tego wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim instytucjom i fir-
mom, które włączyły się w memoriał. Dziękujemy wszystkim oso-
bom prywatnym i wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i po-
magali w organizacji całego jubileuszu 65-lecia klubu lkS Czarni 
Staniątki połączonego z V Memoriałem im. Tadeusza Szybińskiego.

Krzysztof Turecki
Szkoła Futbolu Staniątki
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Rusza nowy sezon
Po rocznej przygodzie na zapleczu Ekstraklasy 
odmieniony zespół Puszczy Niepołomice 
rozpoczyna rozgrywki w nowej II lidze.

Przerwa między sezonami była w Niepo-
łomicach niezwykle interesująca. Z jed-
nej strony rozpoczęła się przebudowa 

obiektu przy kusocińskiego 2, który po za-
kończeniu prac budowlanych zupełnie zmie-
ni swoje oblicze i stanie się nową wizytówką 
naszego miasta spełniającą wszystkie wyma-
gania licencyjne dla klubów pierwszoligo-
wych. 

Równo z wbiciem pierwszej łopaty pod 
nową trybunę rozpoczęła się gruntowna 
przebudowa pierwszej drużyny. Zespół 
opuściło łącznie 13 zawodników. bartosz 
biel przeniósł się do zespołu Wigry Su-
wałki, petar borovicanin do Energetyka 
RoW Rybnik, Mateusz Cholewiak został 
zawodnikiem Stali Mielec, Jacek Mag-
dziński przeszedł do promienia kowalewo 
pomorskie, Dawid kałat wzmocnił szeregi 
Stali Stalowa Wola, Jarosław lizak na zasa-
dzie wypożyczenia grać będzie w porońcu 
poronin, a Tomasz Wełna podpisał kon-
trakt ze Stomilem olsztyn. Swoich nowych 
miejsc pracy szukają Damian Szymonik, 
Wallace benevente peres, Łukasz Staroń 
i Łukasz Wierzba. krystian Stępniowski 
i paweł Moskwik otrzymali propozycję 
z klubów występujących w Ekstraklasie. 
krystian został zawodnikiem Cracovii, 
a paweł piasta Gliwice. 

Wszystkim tym zawodnikom jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy za reprezento-
wanie naszego klubu i zostawianie serca 
na boisku w każdym ze spotkań rozgrywa-
nych w koszulce Puszczy Niepołomice!

Ta rewolucja spowodowała spory na-
pływ „świeżej krwi” do pierwszej drużyny. 
Zakontraktowaliśmy zawodników, którzy 
wiele ważnych meczów już w swojej karierze 
rozegrali. linię defensywną naszego zespołu 
wzmocnili Witold Cichy (poprzednio kole-

jarz Stróże) oraz były kapitan GkS-u kato-
wice Adrian Napierała. o sile drugiej linii 
stanowić mają Dariusz Gawęcki (olimpia 
Grudziądz) oraz piotr Madejski (Miedź le-
gnica). Za strzelanie bramek odpowiedzial-
ny będzie Zbigniew Zakrzewski występujący 
dotąd w Miedzi legnica.

Istotną zmianą pomiędzy rozgrywka-
mi pierwszej i drugiej ligi jest konieczność 
przebywania na boisku dwóch piłkarzy po-
siadających status młodzieżowca. Są to pił-
karze, którzy urodzili się w 1994 roku lub 
później. 

Wśród młodych obiecujących zawodni-
ków zobaczymy w naszym zespole Damia-
na lepiarza, Dominika Malugę, Marcina 
Staniszewskiego, pawła Zająca oraz Jakuba 
Szloska. Dodatkowo do kadry pierwsze-
go zespołu zostali włączeni dwaj juniorzy 
Wojciech przybył i Dariusz Maciejowski. 
kadrę uzupełnili również powracający 
z wypożyczeń Maciej balawender oraz Łu-
kasz Furtak.

Sezon rozpoczął się od zdobyczy punk-
towej w kołobrzegu. pierwszą bramkę 
w nowych rozgrywkach zdobył krzysztof 
Zaremba, wykorzystując podanie piotra 
Madejskiego. To dobry prognostyk przed 
dalszą częścią sezonu. W poprzednich la-
tach puszcza swoje pierwsze mecze prze-
grywała. ostatni raz remis w meczu inau-
gurującym sezon padł 23 lipca 2011 roku. 
Tamten sezon zespół zakończył na trzecim 
miejscu. W odmienionej formule 2 ligi taka 
pozycja na finiszu rozgrywek pozwoliłaby 
na powrót do pierwszej ligi. 

Cel postawiony przed sezonem wydaje 
się być klarowny. przed drużyną z pewno-
ścią trudne zadanie, w którym szalenie istot-
ną rolę odegrają wyniki uzyskane w pierw-
szych dwóch miesiącach. 

Trzeba się bić o ligowe podium bowiem 
po połączenie II ligi wschodniej z zachodnią 
trzy pierwsze zespoły uzyskają bezpośred-
ni awans do I ligi. Czwartą drużynę czekać 
będzie baraż z pierwszoligowcem, który za-
kończy rozgrywki na 15 miejscu. 

Przed nami szalenie ciekawy sezon… 
oby z pozytywnym zakończeniem!

Marek Bartoszek

Równo z wbiciem pierwszej 
łopaty pod nową trybunę 
rozpoczęła się gruntowna 
przebudowa pierwszej 
drużyny. Zespół opuściło 
łącznie 13 zawodników.
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Trenowali nad Bałtykiem
Morze, plaża, treningi, wycieczki oraz wiele innych atrakcji czekało na 
uczestników kolejnego letniego obozu Akademii Karate Tradycyjnego 
Niepołomice. Karatecy aktywnie wypoczywali w Sianożętach 
od 15 do 25 lipca. Niepołomicki klub zorganizował w ciągu wakacji 
w sumie 3 obozy, w których wzięło udział ponad 350 osób.

Karatecy pobyt na plaży wykorzystali 
maksymalnie. Spędzali na niej bardzo 
dużo czasu, jednak nie na leżeniu i opa-

laniu się, chociaż i na to znajdowali czas. Na 
piasku trenowali podczas porannych rozru-
chów, w ciągu dnia, były też treningi przy za-
chodzie słońca. poza tym pokonywali długie 
dystanse podczas biegów, grali w piłkę pla-
żową, rozgrywali zacięte mecze piłki nożnej, 
kiedy to niejednokrotnie piasek przysłaniał 
piłkę. 

Jak na każdym obozie, również i nad 
morzem opiekunowie kładli nacisk nie tylko 
na rozwój ciała i wzrost formy fizycznej, ale 
i na doskonalenie charakteru. Słowem, któ-
re każdy powinien zapamiętać z obozu było 
„kurai”, czyli klasa karateki. Sensei paweł Ja-
nusz wyjaśnił obozowiczom czym jest kurai, 
zaznaczył także, że idzie w parze z pokorą, 
etykietą i lojalnością. 

podczas treningów karatecy przygo-
towywali się do egzaminów i uczyli się 
nowych kata. Niektórzy poznali kilka mi-
strzowskich kata, wymaganych przy egza-
minach na czarny pas. karatecy trenowali 
nie tylko technikę, ale i kondycję. oprócz 
kilkunastokilometrowych biegów, były też 
pompki i przysiady w morzu. Trenowali nie 
tylko na plaży, ale i na boisku obok ośrod-
ka. Starsi mogli skorzystać tam ze sprzętów 
do ćwiczeń. 

obozowicze mieli do dyspozycji boisko 
z przyrządami do ćwiczeń, plac zabaw, świe-
tlicę, salę kinową. Mogli też skorzystać z za-
biegów solankowo-jodowych oraz wypoży-
czalni rowerów.

Wycieczek rowerowych było kilka. Jedna 
z grup pojechała do kołobrzegu, inna do-
jechała aż do latarni morskiej, gdzie mogła 
podziwiać piękną nadmorską panoramę. 

opiekunowie zabierali karateków także 
na piesze wycieczki. podczas jednej z nich, 
karateków zastała noc w ciemnym lesie, 
dzięki czemu mieli więcej wrażeń. 

Jako że każdy dostał nową zieloną ko-
szulkę obozową, cała grupa wyróżniała się 
z tłumu. karatecy przyciągnęli też sporą 
uwagę wykonując pokaz podczas pobytu 
w kołobrzegu.

Jedną z atrakcji obozu była wycieczka 
do wioski pirackiej. obozowicze uczyli się 
wiązać węzły, śpiewali szanty, siłowali się na 
rękę, strzelali z wiatrówki, tańczyli i walczy-
li na bomie, rzucali do celu, wspinali się na 
wieżę obserwacyjną, część osób otrzymała 
książeczkę wojskową. Najwięcej emocji wy-
wołało jednak przeciąganie liny. Nie mogło 
też zabraknąć wycieczki statkiem. karatecy 
wypłynęli na rejs „Wikingiem”. Chociaż na 
okręcie bujało we wszystkie strony, wszyscy 
zeszli z pokładu uśmiechnięci. 

Wieczory mijały przy ognisku, były 
skecze, żarty, piosenki, dyskoteki, a także 
wspólne gry i zabawy. Tradycyjnym punk-
tem pobytu był chrzest obozowy. Na krótką 
chwilę obóz podzielił się na tych, którzy 
uczestniczą w nim po raz pierwszy oraz 
na starszych, doświadczonych obozowi-
czów. Druga grupa za wszelką cenę chcia-
ła złamać ducha młodszych, zasiać w nich 
ziarenko niepokoju. opiekunowie stanęli 
jednak po stronie nowicjuszów i motywo-
wali ich do walki. każdy dzielnie zaliczył 
chrzest. Starszym należą się brawa za per-
fekcyjne przygotowanie wydarzenia. 

 - Wszyscy obozowicze AKT Niepolomice 
- Kraków oprócz niezapomnianych wspania-
łych wspomnień otrzymali złoty medal, który 
jest symbolem zwycięstwa i pokonania w so-
bie słabości. Gratulujemy wszystkim i życzy-
my dalszych sukcesów! – podsumował obóz 
paweł Janusz, szef niepołomickiej Akademii 
karate. 

Joanna Musiał

Słowem, które każdy powinien 
zapamiętać z obozu było 
„kurai”, czyli klasa karateki.  
Sensei Paweł Janusz wyjaśnił  
obozowiczom czym jest 
kurai, zaznaczył także, 
że idzie w parze z pokorą, 
etykietą i lojalnością.
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Kryta pływalnia zaprasza
W wakacje zapraszamy dzieci na niezwykłą 

wodną zabawę z animatorem czasu wolnego, 
podczas której będzie można:
-  poszukać złotych muszli ukrytych w głębi-

nach, 
-  wykonać ciekawe zadania które przypłyną 

ukryte w butelkach,
-  uczestniczyć w wyścigach pontonów,
-  zbudować tratwę,
-  wziąć udział w różnych grach w wodzie m.in. 

siatkówce balonem czy piłce wodnej.
Zajęcia z animatorem czasu wolnego od-

bywają się będą od poniedziałku do piątku, 
w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia bieżącego 
roku, w godzinach:
-  od 10:00-12:00 dla dzieci w przedziale wie-

kowym 5-8 lat
- od 12:00-14:00 dla dzieci od 9 lat. 

Zajęcia z animatorem czasu wolnego są w cenie 
biletu wstępu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nu-

merem telefonu 606-818-146. Prosimy pamię-
tać, że zgodnie z regulaminem Krytej Pływalni 
dzieci poniżej lat 9 wymagają opieki osoby peł-
noletniej. 

Podczas wakacji do skorzystania ze swojej 
oferty zaprasza również Profesjonalna Szkoła 
Pływania. Główną zaletą lekcji, nauki i dosko-
nalenia pływania, prowadzonych przez instruk-
torów Krytej Pływalni jest fakt indywidualnego 
podejścia do każdego uczestnika. Doświad-
czenie i ciągłe doskonalenie nowych metod 
nauczania pomagają maksymalnie uatrakcyjnić 
i zintensyfikować lekcje nauki pływania. 

Korzyści z pływania są ogromne. Każda ak-
tywność fizyczna ma swoje zalety, ale pływanie 
ma ich chyba najwięcej: zdrowe ciało, znakomi-
ta kondycja, równomiernie rozwinięte mięśnie. 
Pływanie pozwala spalać wiele kalorii, a odby-
wa się to w przyjemny sposób. Ruch w wodzie 
przynosi korzyści nie tylko dla figury, ale i dla 
zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. 

Lekarze zalecają pływanie na kręgosłup 
i na stres, jednak jego zalet jest znacznie więcej. 
Pływanie, przede wszystkim jest pasją wielu ak-
tywnych ludzi. Może stać się również Państwa 
hobby. Należy też podkreślić, że rodzice dzieci 
wyjeżdżających na wakacje są na pewno spo-
kojniejsi mając świadomość, że ich dziecko 
umie pływać i doskonale radzi sobie w wodzie.
W naszej ofercie znajdą Państwo zajęcia: 
- Trzyosobowe (Karnet 5 zajęć 100zł od osoby, 
Karnet 8 zajęć 160 zł od osoby)
- Dwuosobowe (Karnet 5 zajęć 125 zł od osoby, 
Karnet 8 zajęć 200 zł od osoby)
- Indywidualne (Karnet 5 zajęć 200 zł od osoby, 
Karnet 320 zł od osoby)

Cena zawiera bilet wstępu na Krytą Pływalnię

Formularze zgłoszeniowe dostępne są 
w kasie Krytej Pływalni lub na naszej stronie in-
ternetowej: www.plywalnia.niepolomice.eu

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nu-
merem telefonu 606-818-146

Wakacje z Wiarusem

Zawody strzeleckie

Rodzinny Rajd Rowerowy
Joanna Kocot

W sierpniu warto przyjrzeć się wa-
kacyjnym propozycjom spędzania 
wolnego czasu przygotowanym 
przez Ognisko TKKF Wiarus i Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.
Wiarus i Gminna Komisja zapra-
szają na zajęcia młodzież od lat 
12, z pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów. W swojej ofercie maja 
treningi strzeleckie, wycieczki do 
Zamku Królewskiego i Izby Leśnej, 
zwiedzanie firmy Juka, wyprawę 
rowerową do Czarnego Stawu, 
a na koniec zawody strzeleckie.
Terminarz wydarzeń wygląda 
następująco:
8. sierpnia od 11.00 do 13.00 – tre-
ningi strzeleckie z broni pneuma-
tycznej – karabinek, pistolet
od 13.00 do 14.00 - wycieczka na 
Kopiec Grunwaldzki
13. sierpnia - od 11.00 do 13.00 
– treningi strzeleckie z broni pneu-

matycznej – karabinek, pistolet
od 13.00 do 14.00 - wycieczka do 
Zamku Królewskiego
22. sierpnia od 11.00 do 13.00 – 
treningi strzeleckie z broni pneu-
matycznej – karabinek, pistolet
od 13.00 do 14.00 - wycieczka do 
Izby Leśnej
24. sierpnia od 10.00 do 14.00 ro-
dzinna wycieczka rowerowa nad 
Czarny Staw w Puszczy Niepoło-
mickiej
29. sierpnia od 11.00 do 13.00 – 
treningi strzeleckie z broni pneu-
matycznej – karabinek, pistolet
od 13.00 do 14.00 – zwiedzanie 
firmy Juka
30. sierpnia od 10.00 do 12.00 
zawody strzeleckie z pistoletu wia-
trówkowego o puchar właściciela 
firmy Juka
Organizatorzy zapewniają ubez- 
pieczenie osób biorących w zawo-
dach, ale nie ponoszą odpowie-
dzialności za stan zdrowia uczest-
ników zajęć. 

Zapraszamy na rodzinny rajd ro-
werowy po Puszczy Niepołomic-
kiej! Zostanie on przeprowadzony 
na terenie rekreacyjnym Nadle-
śnictwa Niepołomice 23 sierpnia. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać 
z czterech wytyczonych tras rowe-
rowych. Udział w rajdzie jest bez-
płatny!
Zachęcamy do zapoznania się 
z programem wydarzenia:
9:00-12:00 zgłoszenia, pobieranie 
numerów, bloczków na posiłek 
11:00 Puszcza Niepołomicka Żu-
brostrada - start do zawodów 
sportowych - jazda na czas na dy-
stansie 6 km do Babic 
Trasa Sportowa (6km): Żubrostra-
da - Hysne - Droga Królewska - Si-
towiec 
12:00  zawody dla dzieci w rejonie 
terenu rekreacyjnego Sitowiec - 
trasy 200 - 1000m 
13:00 start Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego na wszystkie trasy 
(MAXI, MIDO, MINI) 
Trasa MAXI (37 km): Sitowiec - Dro-
ga Królewska - Hysne - Żubrostrada 

- Czarny Staw - droga pomocnicza 
przy Autostradzie A-4 - Rezerwat 
Długosz Królewski - Czarna Droga - 
Czarny Staw - Żubrostrada - Hysne 
- Droga Królewska - Sitowiec 
Trasa MIDI (30 km): Sitowiec - 
Droga Królewska - Hysne - Żu-
brostrada - Czarny Staw - droga 
pomocnicza przy Autostradzie 
A-4 - Rezerwat Długosz Królewski 
- Żubrostrada - Hysne - Droga Kró-
lewska - Sitowiec 
Trasa MINI (13 km): Sitowiec Droga 
Królewska - Hysne - Żubrostrada - 
Poszyna - Lesniczówka Przyborów 
- Sitowiec 
14:00-16:00 przyjazd na metę 
uczestników Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego 
15:30-17:30 festyn sportowy, kon-
kursy, gry, występy, nagrody dla 
uczestników 
16:00 dekoracja zwycieżców zawo-
dów sportowych 
17:30 zakończenie imprezy

Z materiałów Małopolskiego 
Związku Kolarskiego

Więcej na www.rrrm.pl

Robert Szewczyk

27 lipca ognisko Wiarus zorganizo-
wało zawody strzeleckie. Odbyły 
się one na trenie stadionu KS Pił-
karz Podłęże, w czasie festynu re-
kreacyjno-sportowego.

Zwycięzcą zawodów został Marian 
Broda. Tuż za nim uplasowała się 
Barbara Ślusarczyk, a trzecią lokatę 
zajął Jerzy Turek. 

W rywalizacji wzięło udział 70 
osób. 

Rozwiązanie zadania z III okładki
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Kalendarium 

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

3 sierpnia 
11.00 LKS „Czarni” Staniątki Jubileusz 65-lecia klubu LKS „Czarni” Staniątki LKS „Czarni” Staniątki

18.00 Park Miejski BodyART – darmowy trening dla wszystkich Studio Rekreacji Beata 602 351 234

4 sierpnia 13.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Muzykanci z Bremy” – spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru 
Art.-Re Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

5 sierpnia
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
„Letnią nutą malowane”  – zajęcia manualno-plastyczne
Dzieci młodsze, 5-6 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

13.30 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Letnią nutą malowane”  – zajęcia manualno-plastyczne
Dzieci starsze, 7-9 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

6 sierpnia 13.00 OSP Niepołomice „Nasi dzielni strażacy”- wizyta w niepołomickiej Ochotniczej Straży Pożarnej Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

7 sierpnia
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
„Z książką podróże małe i duże” – zajęcia literacko-edukacyjne. 
Dzieci młodsze, 5-6 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

13.30 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Z książką podróże małe i duże” – zajęcia literacko-edukacyjne. 
Dzieci starsze, 7-9 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

8 sierpnia
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
„Cały świat za pan brat” – warsztaty japońskie z podróżnikiem Robertem 
„Robbem” Maciągiem. Dzieci młodsze, 5-6 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

13.30 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Cały świat za pan brat” – warsztaty japońskie z podróżnikiem Robertem 
„Robbem” Maciągiem. Dzieci starsze, 7-9 lat Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

9 sierpnia Kalwiaria Pacławska Wycieczka do Kalwarii Pacławskiej Domy Kultury w Ochmanowie 
i Staniątkach

12 281 83 24   
12 281 82 57

10 sierpnia 

16.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach Koncerty Letnie w Opactwie. Wystąpi Elena Strina Opactwo Benedyktynek 

w Staniątkach

16.00 Park Miejski 
w Niepołomicach

„Wielki Rodzinny Piknik”. W ramach projektu „Cały świat za pan brat” spo-
tkamy się z Robbem Maciągiem i zderzymy z sobą trzy egzotyczne kultury: 
chińską, japońską i indyjską. 

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Park Miejski BodyART – darmowy trening dla wszystkich Studio Rekreacji Beata 602 351 234

11 sierpnia 11.30 Zajęcia terenowe Zajęcia w ramach projektu „Co w puszczy piszczy, czyli niepołomicki klub 
przyrodnika”. Grupa starsza i młodsza z Niepołomic. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

12 sierpnia  11.30 Zajęcia terenowe Zajęcia w ramach projektu „Co w puszczy piszczy, czyli niepołomicki klub 
przyrodnika”. Grupa z Podłęża i Woli Batorskiej. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

13 sierpnia  11.30 Zajęcia terenowe Zajęcia w ramach projektu „Co w puszczy piszczy, czyli niepołomicki klub 
przyrodnika”. Grupa przedszkolna. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

14 sierpnia 10.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach Noc klasztorów - Cracovia Sacra Opactwo Benedyktynek 

w Staniątkach

15 sierpnia 10.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach Noc klasztorów - Cracovia Sacra Opactwo Benedyktynek 

w Staniątkach

17 sierpnia 18.00 Park Miejski BodyART – darmowy trening dla wszystkich Studio Rekreacji Beata 602 351 234

18 sierpnia 17.30 MCDiS Prezentacja pierwszej drużyny MKS Puszcza Niepołomice MKS Puszcza Niepołomice 539 308 950

23 sierpnia 9.00 Puszcza Niepołomicka Rodzinny rajd rowerowy po Puszczy Niepołomickiej Małopolski Związek Kolarski 695 269 696

24 sierpnia

10.00 Puszcza Niepołomicka Rodzinna wycieczka rowerowa nad Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej TKKF „Wiarus” , Gminna Komisja Rozwią- 
zywania Problemów Alkoholowych 502 385 415

14.00 Dom Kultury w Zagórzu Gminne Dożynki – msza święta, obrzędy dożynkowe, zabawa taneczna UMiG w Niepołomicach 12 250 94 50

18.00 Park Miejski BodyART – darmowy trening dla wszystkich Studio Rekreacji Beata 602 351 234

25 sierpnia 19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Koncerty Letnie w Zamku. Wystąpi Dorota Bajon. Konserwatorium Krakowskie 12 292 60 61

28 sierpnia 19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Klasycznie i Jazzowo – koncert.  

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza 
Korczaka w Krakowie, Fundacja Zamek 
Królewski w Niepołomicach

12 647 15 25

30 sierpnia Grill u Burmistrza UMiG w Niepołomicach 12 250 94 50

31 sierpnia 
15.00 Podłęże Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary II 

wojny światowej z terenu Parafii Podłęże
UMiG w Niepołomicach, 
Rada Miejska w Niepołomicach 12 250 94 50

18.00 Park Miejski BodyART – darmowy trening dla wszystkich Studio Rekreacji Beata 602 351 234

5 września 20.00 Zamek Królewski w Nie-
połomicach

Spotkanie przy Czakramie, gościem Agnieszki Rösnerówny i Edwarda Zawiliń-
skiego będzie Artur Andrus

UMiG w Niepołomicach, Fundacja 
Zamek Królewski w Niepołomicach 12 250 94 50

6 września Niepołomice Narodowe czytanie „Trylogii” Henryka Sienkwiecza UMiG w Niepołomicach 12 250 94 50

14 września 14.00 MCDIS Święto Organizacji Pozarządowych UMiG w Niepołomicach 12 250 94 50

21 września 16.00 MCDIS Szafing – wymiana ubrań UMiG w Niepołomicach 12 250 94 50

26-28 
września Niepołomice Pola Chwały - Otwarte Spotkania Wargamingowe Stowarzyszenie Miłośników Historii 

Wojskowości „Pola Chwały” 501 121 471








