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W listopadzie ubiegłego roku wybraliśmy 
radnych. W styczniowej gazecie prezentu-
jemy nową Radę.

22 listopada wybrał Zespół Kameralny 
Pro-Arte, aby uczcić jubileusz 15-lecia 
swojego istnienia.       

Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich 
mieszkańcy czterech małopolskich gmin 
biorą udział w projekcie solarnym.    

Ciepła woda z dachuRada Miejska VII kadencji 15 lat Pro-Arte
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W NUMERZE:

Na początek 

Podsumowania  
i postanowienia
Zakończenie roku i początek nowego to czas 
podsumowań i postanowień, dla jednych to po-
wód do stresu inni wykorzystują taką sposobność 
na sprawdzenie, czy zmierzamy tam dokąd chce-
my, czy może warto byłoby coś zmienić.

Dlatego też podsumowaliśmy samą Gazetę, 
wczytaliśmy się w Państwa opinie z ubiegłorocz-
nej ankiety i wyciągnęliśmy wnioski. Kierunek, 
Państwa zdaniem, obraliśmy właściwy, a trochę 
drobnych zmian i unowocześnień zawsze się 
przyda. Dlatego też właśnie o nie się postaramy. 

Najbardziej pewnie będzie widoczna zmiana 
graficzna. Mamy też nadzieję, że w Gazecie Nie-
połomickiej A.D. 2015 będzie coraz więcej wiado-
mości przydatnych, dotyczących naszej lokalnej 
społeczności, ale także tematów ogólnych, który-
mi się Państwo interesujecie. 

W tej konkretnej styczniowej Gazecie też sporo 
podsumowań, przede wszystkim najciekawszych 
wydarzeń ubiegłego roku (było ich bardzo dużo!). 
A o postanowieniach noworocznych, w jaki spo-
sób je podejmować, żeby udawało się zrealizo-
wać, w dziale Psychologia. 

Miejmy nadzieję, że noworoczne postanowie-
nia przyniosą zmiany na lepsze, tak by przyszło-
roczne podsumowania optymistycznie pokazały 
nam, że warto je podejmować.

Redaktor Naczelna
Joanna Kocot

37 Seniorzy na ogólnopolskim przeglądzie 
w Warszawie

37 Wieczornica patriotyczna  
w Woli Zabierzowskiej

Felieton
38 Felietony życiem pisane (61) 

„O motywacji”

Psychologia
39 Sens noworocznych postanowień

Zdrowie
40 Nietolerancje pokarmowe
41 Opieka nad kobietą w ciąży

sPort
42 Podbili Tatry
42 Kyokushin w Mielcu
42 Wigilia biegowa
43 571 pojedynków
44 Jesienny Turniej Żubra
44 Bieg „Świetlików”
44 III Turniej Minisiatkówki
44 Świetny wynik młodziczek

nasZa tablica
45 Harmonogramy wywozu śmieci
48 Przepis

Nowe place zabaw powstały  
w gminie Niepołomice. 

W obiektywie rok 2014. Przypomnijmy sobie najcie-
kawsze wydarzenia, w jakich mogliśmy uczestniczyć 
w ubiegłym roku w Gminie Niepołomice.
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Niepołomice po raz czwarty włączyły się w realizację 
projektu Szlachetna Paczka, budując rejon i bazę 
rodzin z gminy Niepołomice oraz Kłaj.14
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2 W obiektywie rok 2014
6 Rada Miejska siódmej kadencji

twÓJ UrZĄd
8 Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
9 Place zabaw, jak grzyby po deszczu
9 Drugie miejsce za rekultywację
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10 Wyjście z sieci
10 Andrzejki dla domowników
10 Seniorzy balowali
10 Orszak po raz trzeci
11 O integracji seniorów z młodzieżą
11 Wigilia ZNP
11 Tradycyjny opłatek seniorów
11 Nocny bus zostaje
12 Projekt solarny trwa
12 Kolektory słoneczne – ciepła woda z dachu

UrZĄd skarbowy
13 PIT-11 do końca stycznia lub lutego  

decyduje sposób przekazania
13 Kontrahent nie zapłacił - nie musisz płacić 

podatku

wolontariat
14 Wędka i rybka, czyli mądra pomoc

edUkacJa
16 Twórczy nauczyciel czyli jaki?
17 Mały jubileusz w przedszkolu
17 Bookcrossing w Zakrzowie
17 Spotkanie świąteczne w Tygrysku
17 W Dolinie Słońca
18 Świąteczne przedstawienie
18 Piraci i Święty Mikołaj!
18 Patriotyczny występ w Ostoi
18 Turniej Pięknego Czytania
19 Mickiewiczowskie obrazy przyrody
19 Animals rock
20 Level Game
20 Dzień Życzliwości
20 II miejsce Patryka Cebulskiego

wkładka o sołectwach 
23 Zabierzów Bocheński

Pożegnanie
27 Odszedł por. Tadeusz Piotrowski

astronoMia 
28 W pogoni za rozgwieżdżonym niebem
28 Spojrzenie w niebo A.D. 2015

kUltUra
30 Ja, czyli Włodzimierz Puchalski
31 Świątecznie i kolędowo w MCDiS
32 Stanisław Witkiewicz - twórca stylu  

zakopiańskiego
33 15 lat Pro-Arte
33 Gniew, bunt i... przebaczenie
34 E-booki w niepołomickiej bibliotece
34 Wspólne projektowanie biblioteki
34 Jak powstaje książka
34 Nasz Mikołaju
35 Z „Podarunkiem” w bibliotece
35 Ironicznie i elokwentnie
35 Wernisaż malarstwa Józefa Mularczyka
36 W Staniątkach ruszyła Akademia  

Decoupage
36 Niepowtarzalne bombki choinkowe
36 Bal andrzejkowy dla dzieci
36 Razem weselej
37 I miejsce dla KGW z Woli Zabierzowskiej
37 Rodzinne spotkania z ceramiką
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Temat miesiąca

w ObIEKTYwIE

Rok 2014
Joanna Musiał

Zapraszamy na tradycyjną fotograficzną podróż w czasie. 
Przypomnijmy sobie najciekawsze wydarzenia, w jakich mogliśmy uczestniczyć w ubiegłym roku w Gminie Niepołomice.

Na terenie całej naszej gminy wolontariusze wyposażeni w czerwone 
serduszka i specjalne puszki zbierali fundusze na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Zebrano ponad 33 tysiące złotych!

Prawie 600 osób bawiło się na 22. już Balu Seniora, zorganizowanym 
w sobotę 8 lutego w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

752 książki wymieniono 16 lutego podczas niedzielnej zimowej wymia-
ny książek w Zamku Królewskim w Niepołomicach. To dwa razy więcej 
niż w poprzedniej letniej edycji tej imprezy.

1 marca odbył się pierwszy niepołomicki Szafing. W Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa można było nie tylko wymienić ubrania, torebki 
czy buty, ale też zasięgnąć fachowej porady stylistki.

W piątek 7 lutego w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa podczas 
Niepołomickiej Gali Sportu uhonorowano najlepszych sportowców 
gminy Niepołomice.

Mieszkańcy gminy Niepołomice tłumnie odpowiedzieli na zaproszenie 
Mędrców ze Wschodu. W ciepły i słoneczny poniedziałek 6 stycznia włą-
czyli się w Orszak Trzech Króli.
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Temat miesiąca 

W sobotę 22 lutego – po półrocznym remoncie – stowarzyszenie Inspiro 
udostępniło nowe wnętrza Domu Kultury w Podłężu. Zachwytom nad 
nową przestrzenią nie było końca.

4 maja spotkaliśmy się w Parku Miejskim na pikniku rodzinnym z okazji 
10 lat Polski w Unii Europejskiej.

16 maja w piątkowy wieczór po raz pięćdziesiąty byliśmy świadkami 
Spotkania przy Czakramie. Podczas jubileuszowego koncertu państwo 
Zawilińscy gościli Krzysztofa Piaseckiego.

Minęło 20 lat od powstania chóru Cantata. Ukoronowaniem uroczy-
stości jubileuszowych był koncert galowy, który odbył się w niedzielę  
18 maja w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia na Rynku w Niepołomicach odbyły się 
VII Targi Wielkanocne połączone z konkursem na Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną.

Nowe kino w Niepołomicach? Tak. W piątek 11 kwietnia Małopolskie 
Centrum Dźwięku i Słowa przystąpiło do sieci Kino za Rogiem.

Niemal 700 biegaczy wystartowało w II Półmaratonie i Biegu Leśników 
po Puszczy Niepołomickiej w niedzielę 27 kwietnia.

12,5 doby trwałyby Dni Niepołomic, gdyby wszystkie wydarzenia od-
bywały się jedno po drugim na jednej scenie. Przez 3 dni – od 30 maja  
do 1 czerwca – atrakcji w Niepołomicach z pewnością nie brakowało. 
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13 czerwca kolarze rywalizujący w 52. Małopolskim Wyścigu Górskim 
wyruszyli z niepołomickiego Rynku na trasę II etapu.

15 czerwca podczas Naukowego Dnia Dziecka w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa jednocześnie rozbudzano i zaspokajano ciekawość ma-
łych uczestników.

Na zakończenie wakacji zaprosiliśmy mieszkańców gminy Niepołomice 
na „Grill u burmistrza”. Dopisała pogoda, uczestnicy i program, dzięki 
czemu popołudnie 30 sierpnia zapamiętamy jako bardzo udane.

W niedzielę 14 września odbyło się czwarte już Święto Organizacji Po-
zarządowych.

W niedzielne popołudnie 31 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Pod-
łężu odsłonięto pomnik ofiar II wojny światowej.

24 sierpnia w Zagórzu odbyły się Gminne Dożynki.

Prawie 900 biegaczy gościliśmy w Niepołomicach 29 czerwca podczas 
„VI Biegu Astor w Pogoni za Żubrem”. 

We wtorek, 3 czerwca oficjalne otwarto fabrykę SOPEM, zlokalizowaną 
na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. To jedna z największych 
inwestycji w Niepołomicach. Docelowe zatrudnienie w nowo otwartym 
zakładzie ma przekroczyć 800 osób!

Temat miesiąca
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Tradycyjnie już ostatni weekend września należał w Niepołomicach do 
miłośników historii i wojskowości. Była to już dziewiąta edycja Otwar-
tych Spotkań Wargamingowych Pola Chwały.

Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy dwojako - uroczyście 
pod pomnikiem i radośnie na niepołomickim Rynku. Gwiazdą wieczoru 
był Kamil Bednarek.

W sobotni wieczór, 29 listopada, w Zamku Królewskim po raz kolejny na 
andrzejkach bawili się seniorzy.

Staniątecki Trakt po raz pierwszy rozbłysnął światłami sceny. 2 listopada 
rozbrzmiały dźwięki koncertu zaduszkowego.

22 listopada obchodzone jest wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki 
kościelnej. Ten dzień wybrał Zespół Kameralny Pro-Arte, aby uczcić jubi-
leusz 15-lecia swojego istnienia.

14 listopada Burmistrz Roman Ptak został laureatem nagrody Krakow-
skiego Dukata w kategorii „Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości”. 
Kandydaturę tą rekomendował marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa.

6 grudnia już po raz dziewiąty grzeczne dzieci w Niepołomicach odwiedził 
Święty Mikołaj. Spotkał się z nimi na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Niepołomice po raz czwarty włączyły się w realizację projektu Szlachet-
na Paczka, budując rejon i bazę rodzin z gmin Niepołomice i Kłaj.

Temat miesiąca 
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Rada MiejSKa SiódMej KadeNcji
MaRek BaRtoszek

W listopadzie ubiegłego roku wybieraliśmy naszych przedstawicieli do Rady Miejskiej w Niepołomicach. Po raz pierwszy wybory przeprowadzono 
w jednomandatowych okręgach wyborczych. Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze uchwał Rady przyjmowane są m.in: statut 
gminy, jej budżet, wysokość podatków i plany zagospodarowania przestrzennego. 

Radni pracują nie tylko podczas sesji, ale również na posiedzeniach komisji: 1) rewizyjnej, 2) budżetowej, 3) gospodarki, rolnictwa i ochrony środowi-
ska, 4) oświaty i kultury, 5) zdrowia, sportu i opieki społecznej, 6) ładu i bezpieczeństwa publicznego. 

Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach VII kadencji:

Marek Ciastoń
okręg wyborczy nr 14 (Staniątki 2)
przewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Budżetowej, 

Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Ponad 35 lat związany z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, od ponad 25 lat jest jej prezesem.
Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie przy pl. Zwycięstwa 13.

Kontakt: Biuro Rady Miejskiej, tel. 12 281 10 46

andrzej Górski
okręg wyborczy nr 1 (Boryczów)
członek Komisji Gospodarki

Były żołnierz zawodowy, kierownik kadr, instruktor spado-
chronowy, specjalista ds. paszportowo-osobowych, obecnie 
kierownik w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Przewodni-
czący Rady Osiedla Boryczów.

Kontakt: tel. 12 281 23 20, 607 240 999

Michał Hebda
okręg wyborczy nr 2 (Jazy 1)
członek Komisji Rewizyjnej 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Obecnie pracuje w biurze wielickiej posłanki 
na Sejm RP Elżbiety Achinger. Założyciel oraz przewodniczący 
Stowarzyszenia Młodzi dla Niepołomic. 

Kontakt: tel. 880 533 498
www.mhebda.pl, e-mail: kontakt@mhebda.pl

Marian zaręba
okręg wyborczy nr 3 (Jazy 2)
członek Komisji Rewizyjnej

Aktywny działacz społeczności lokalnej, wieloletni przewod-
niczący rady osiedla Grobla-Jazy. Przez wiele lat pracował 
w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Bieżanowie. 
Sekretarz PTG Sokół w Niepołomicach, członek Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej.

Kontakt: tel. 12 281 17 56, 728 205 323

Waldemar Juszczyński
okręg wyborczy nr 4 (Piaski)
członek Komisji Ładu i Bezpieczeństwa 
Publicznego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przez wiele lat 
związany z przemysłem poligraficznym i administracją pań-
stwową. Emeryt. Przewodniczący Zarządu osiedla Piaski.

Kontakt: tel. 12 281 13 47, 797 346 121

tadeusz kącki
okręg wyborczy nr 5 (Podgrabie)
członek Komisji Zdrowia
Sportu i Opieki Społecznej

Przewodniczący zarządu osiedla Podgrabie, członek Zarządu 
Miejsko-Gminnego PSL, członek zarządu OSP Podgrabie, 
przewodniczący Koła nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Podgrabiu.

Kontakt: tel. 12 281 26 12, 695 354 499

Wojciech Wimmer
okręg wyborczy nr 6 (Śródmieście 1)
członek Komisji Gospodarki

Od 1978 r. jest pracownikiem Nadleśnictwa Niepołomice. 
Ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie oraz 
studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kontakt: tel. 605 630 881, wojwim@interia.pl

tadeusz Jasonek
okręg wyborczy nr 7 (Środmieście 2)
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty i Kultury

Emerytowany, wieloletni nauczyciel historii w niepołomickich 
szkołach. Ma wyższe wykształcenie pedagogiczne, jest auto-
rem wielu opracowań i publikacji historycznych. Członek OSP, 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Koła Przy-
jaciół Harcerstwa i stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia”. 

Kontakt: tel. 12 281 16 40 
www.tadeusz.jasonek.pl, tadeusz.jasonek@gmail.com

Janusz szczurek
okręg wyborczy nr 8 (Zagrody)
członek Komisji Ładu i Bezpieczeństwa 
Publicznego

Były kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Wodnego w Krakowie. Przewodniczący Rady Osiedla Grobla-
-Jazy w latach 1991-2007. Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Zagrody od 2007 r. do chwili obecnej. Wieloletni ławnik Sądu 
Okręgowego w Krakowie.

Temat miesiąca



STYCZEŃ 2015      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      7

Marta korabik
okręg wyborczy nr 9 (Zakościele 1)
członek Komisji Oświaty i Kultury 

Ukończyła Wydział Farmacji na ówczesnej Akademii Medycz-
nej w Krakowie. Od 1993 r. prowadzi własną aptekę w Niepo-
łomicach. Jest zaangażowana we współpracę z Kołem Przyja-
ciół Harcerstwa.

Kontakt: tel. 12 281 10 37, e-mail:martakor@onet.pl

krzysztof sondel
okręg wyborczy nr 10 (Zakościele 2)
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ukończył studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji – magister turystyki 
oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Prawa i Ad-
ministracji – magister prawa, ma także tytuł doktora nauk 
prawnych UJ. Pracuje w Zakładzie Prawa w Wydziale Turystyki 
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – 
specjalność: prawo w turystyce, prawo gospodarcze.

Kontakt: tel. 606 242 960, k.j.sondel@gmail.com

Wit Ślusarczyk
okręg wyborczy nr 11 (Podłęże 1)
przewodniczący Komisji Budżetowej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Prowadzi własną 
firmę. Prezes zarządu KS Piłkarz Podłęże. Członek Lokalnej Gru-
py Działania Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy”.

Kontakt: tel. 12 281 82 32, e-mail:wit55@o2.pl

adam suślik
okręg wyborczy nr 12 (Podłęże 2)
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przewodniczący Komisji Gospodarki

Inżynier górnik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie Życie zawodowe związał z Kopalnią Soli w Wie-
liczce, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. 

Kontakt: tel. 607 582 092, e-mail:a_suslik@poczta.onet.pl

anna Front
okręg wyborczy nr 13 (Staniątki 1)
przewodnicząca Komisji Zdrowia
Sportu i Opieki Społecznej

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności 
andragogika. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z za-
kresu poradnictwa zawodowego. Od 15 lat orzeka w Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce jako dorad-
ca zawodowy i pedagog. Od 22 lat zatrudniona w Grodzkim 
Urzędzie Pracy w Krakowie jako doradca zawodowy. Specja-
lizuje się w poradnictwie dla osób niepełnosprawnych. Od 
kilkunastu lat jest kuratorem społecznym w Sądzie Rodzinnym 
dla Krakowa Podgórza.

Kontakt: tel. 609 666 784, annafront@poczta.onet.pl

Barbara Wdaniec
okręg wyborcy nr 15 (Zagórze/Suchoraba)
członek Komisji Oświaty i Kultury

Pracuje jako instruktor w Domu Kultury w Zagórzu. Jest zało-
życielem i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie.Od kilku kadencji czło-
nek Rady Sołeckiej w Zagórzu, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich, zastępca prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w Zagórzu.

Kontakt: tel. 667 084 954, e-mail: barbarawdaniec@onet.pl

teresa Pieprzyca
okręg wyborczy nr 16 (Słomiróg/Zakrzowiec)
członek Komisji Zdrowia
Sportu i Opieki Społecznej

Od 2003 r. pełni funkcję sołtysa wsi Słomiróg. Współpracuje 
z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma bardzo dobry 
kontakt z mieszkańcami. Członek Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Wspólnota Królewskiej Puszczy”, prezes Koła 
Emerytów i Rencistów w Słomirogu.
Kontakt: tel. 12 281 89 01, 697 074 389

stanisława zielińska
okręg wyborczy nr 17 (Zakrzów/Ochmanów)
członek Komisji Budżetowej

Sołtys Zakrzowa w latach 2003-2011. Wieloletnia animatorka 
kultury wiejskiej. Współzałożycielka Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy”. Współtwór-
ca grupy tanecznej Mażoretki. Odznaczona orderem „Serca 
Matkom Wsi”.

tomasz tomala
okręg wyborczy nr 18 (Wola Batorska 1)
członek Komisji Budżetowej

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wie-
loletni członek OSP w Woli Batorskiej, obecnie jej prezes. Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Wice-
prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” 
w Niepołomicach.

Kontakt: tel. 697 608 226, tomalt@interia.pl

andrzej Gąsłowski
okręg wyborczy nr 19 (Wola Batorska 2)
przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Mat.-Fiz.
Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego. Nauczyciel dyplomo-
wany fizyki, techniki i matematyki w Gimnazjum Społecznym 
i Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej. Od ponad 20 lat zwią-
zany z gminną oświatą.

Kontakt: tel. 12 281 60 14, 501 015 264
e-mail: andrzejgaslowski@interia.pl

Temat miesiąca 
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UStaWa o KaRcie dUżej RodziNy
MaRek BaRtoszek

22 grudnia prezydent RP Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Jakie 
zmiany spowoduje to dla uczestników projektu? 

Decyzja przede wszystkim podnosi rangę Kar-
ty. Dotychczas karty przyznawano na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Ustawa określa zasady przyznawania karty, 
uprawnienia oraz sposoby realizacji i finansowa-
nia zadania. 

W dalszym ciągu członkowie rodzin wielo-
dzietnych, niezależnie od dochodu będą mogli 
skorzystać ze zniżek od firm prywatnych oraz 
instytucji publicznych. Karty przysługują ro-
dzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci w wieku do 18 lat, lub 25 – jeśli 
nadal się uczą. W przypadku dzieci niepełno-
sprawnych (po okazaniu oświadczenia) nie ma 
granicy wieku. 

W gminie Niepołomice projekt Karta Dużej Ro-
dziny koordynuje Referat Strategii i Promocji 
Urzędu Miasta. Od czerwca 2014 roku z możli-
wości bezpłatnego wyrobienia kart skorzystało 
już 168 rodzin, a to oznacza, że wydano już pra-
wie 900 kart. Co istotne po zmianie przepisów 
karty wydane dotychczas są nadal ważne.

Co zrobić aby dołączyć do projektu? 

Należy uzupełnić wniosek o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny (dostępny na stronie interneto-
wej www.niepolomice.eu) i złożyć go w Refera-
cie Strategii i Promocji Urzędu Miasta i Gminy 
w Niepołomicach (ul. Zamkowa 5, pokój nr 3 na 
parterze). 

składając wniosek należy okazać: 
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - 

dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 

18. roku życia - akt urodzenia lub dokument 
potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia - dokument potwierdzający tożsamość 
oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyż-
szej o planowanym terminie ukończenia na-
uki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności w wieku powy-
żej 18. roku życia - dokument potwierdzający 
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób, które obejmuje ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej - zaświadczenie o pozostawaniu w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzin-

nym domu dziecka.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. 
Wszystkie informacje o projekcie można uzyskać 
w Referacie Strategii i Promocji Urzędu Miasta 
i Gminy w Niepołomicach (12 250-94-50). 

Z listą wszystkich firm i instytucji honorujących 
zniżki można zapoznać się na stronie interneto-
wej rodzina.gov.pl 

edward Wnęk
okręg wyborczy nr 20 (Zabierzów Bocheński)
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przewodniczący Komisji Ładu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego 

Prowadzi działalność gospodarczą. Od 30 lat jest naczelnikiem 
straży w Zabierzowie Bocheńskim, należącej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Kontakt: 12 281 69 98

krzysztof Gruca
okręg wyborczy nr 21  
(Wola Zabierzowska/Chobot)
członek Komisji Gospodarki

Pracuje w firmie Royal Canin z siedzibą w Niepołomicach. Jest 
przewodniczącym Rady Pracowników Royal Canin, członkiem 
Rady Sołeckiej w Chobocie, przewodniczącym Koła PSL w Nie-
połomicach, przewodniczącym Rady Rodziców Gimnazjum 
Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

Kontakt: tel. 698 830 729, krzysztof.gruca@gmail.com

Sprostowanie 

W grudniowym numerze Gazety Niepołomickiej w artykule zatytułowanym „Wyniki wyborów” zabrakło nazwiska pana  
Andrzeja Górskiego wśród radnych wybranych na nową kadencję z komitetu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. 

Za pomyłkę przepraszam 
Marek Bartoszek

Twój urząd
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W ramach rządowego programu Radosna 
Szkoła udało się wybudować dwa nowe place 
zabaw przy szkołach podstawowych w gminie 
Niepołomice. Staniątki i Wola Batorska to dwie 
miejscowości, w których przy szkołach powstały 
nowe place zabaw dla dzieci. Każdy z nich ma 
240 metrów kwadratowych powierzchni, która 
podzielona jest na strefy do zabaw i ćwiczeń 
ruchowych, strefy komunikacyjne i zieloną ob-
sadzoną roślinnością. Wszystkie elementy kon-
strukcyjne placów zabaw mają 10 lat gwarancji. 
To nie są konstrukcje drewniane a aluminiowe. 
Ich wytrzymałość jest większa. 

Wybudowane w Staniątkach i Woli Batorskiej 
place zabaw kosztowały 254 tysiące 800 zł. Pięć-

dziesiąt procent kosztów pokrywa rządowy pro-
gram Radosna Szkoła. 

Na kolejne trzy place zabaw pozyskano ok. 75 
tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa in-
westuje w obszary wiejskie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Dzięki temu powstał plac zabaw na ul. Ułanów 
w Niepołomicach, w Podłężu przy boisku Pił-
karza oraz zmodernizowano plac przy parku 
miejskim. 

Budowę placu zabaw przy ul. Ułanów w Nie-
połomicach wykonało Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe Gil. Na nowej 
przestrzeni postawiono duży zestaw z dwoma 
zjeżdżalniami, ławki, sprężynowce, huśtawki, 
karuzelę obrotową, ścianołaz sześciokątny, dra-
binę dwustronną.

Realizując projekt obiektu przyjęto technologie 
aktualnie reprezentowane na rynku elemen-
tów małej architektury i wznoszenia ogrodzeń. 

Powierzchnia placu zabaw to ok. 752 m2 ogro-
dzonego terenu. Koszt powstania placu zabaw 
na ul. Ułanów to 45 tyś. zł. Wszystkie urządzenia 
zabawowe posiadają certyfikat bezpieczeństwa 
a także atesty higieniczne na farby i impregnaty 
stosowane przy wykonywaniu urządzeń.

W Podłężu, ten sam wykonawca, wykonał plac 
zabaw przy boisku Piłkarza. Pojawiły się tam 
takie elementy jak wieża z dachem dwuspado-
wym, drabinka skośna, zjeżdżalnia, ławka, sprę-
żynowiec karuzela krzyżowa huśtawki. 

Trzecim placem zabaw, który objęły remonty 
była dziecięca enklawa przy Parku Miejskim 
w Niepołomicach. Tu nie tylko przybyło no-
wych urządzeń, ale i plac zabaw zyskał nową 
nawierzchnię. 

Place zabaw mają umożliwić dzieciom aktyw-
ność fizyczną. To miejsca różnych form zajęć ru-
chowych, dające dużo radości tym, którzy z nich 
korzystają. Dlatego cieszymy się z każdej nowo-
powstałej lub odnowionej dziecięcej enklawy.

StatyStyka - liStopad 2014
Urodzenia – 17
Małżeństwa – 3
Migracje – 50
Zgony – 14
Wymeldowania z pobytu 
stałego – 12

Zameldowania na pobyt stały:
Ogółem – 25.448, w tym:
Miasto – 10.802
Gmina – 14.646

Przygotowała: Bogusława Bąk

Place zaBaW, jaK GRzyBy Po deSzczU
MaRta MakoWska

dRUgiE MiEjScE Za REkUltyWację
kaRolina MaRzeC

Kierownik J RP „wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

Nowe place zabaw powstały w gminie 
Niepołomice. Jest już gdzie się bawić przy ul. 
Ułanów w Niepołomicach, a także w Podłężu, 
w Staniątkach i Woli Batorskiej przy szkołach.

Projekt realizowany przez „Wo-
dociągi Niepołomice” sp. z o.o. 

i Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Limanowej pn.: „Rekultywacja 
składowisk odpadów komunal-
nych: Miasta i Gminy Niepołomice 
oraz Miasta Limanowa” z liczbą gło-
sów 30 487 zdobył drugie miejsce 
w konkursie eko.PROJEKT UE.
Konkurs „eko.PROJEKT UE” zo-
stał zorganizowany organizowa-
ny przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie i Gazetę Kra-
kowską. Głosowanie trwało od 
22.09.2014 do 17.11.2014. Swój 
głos można było oddać za pośred-
nictwem strony internetowej Ga-
zety Krakowskiej, Facebooka oraz 

kuponów z Gazety Krakowskiej. 
W plebiscycie brało udział 36 projek-
tów dofinansowywanych ze środ-
ków UE w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Drugie miejsce naszego projektu 
w plebiscycie na eko.PROJEKT UE 
jest zasługą mieszkańców naszej 
gminy, którzy zaangażowali się 
w głosowanie. 
Bardzo dziękuję każdej osobie, która 
poświęciła chociażby chwilę na gło-
sowanie, nie mówiąc już o tych, któ-
rzy stronę Gazety Krakowskiej od-
wiedzali codziennie. Utrzymanie się 
w czołówce konkursu, przy tak trud-
nym przeciwniku jak Gmina Maków 
Podhalański było naprawdę nie lada 
wyzwaniem i wymagało zaangażo-
wania bardzo wielu głosujących.

Twój urząd
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Wyjście z Sieci
MaRzena staWaRz

Pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Świat, w którym jest nam dane żyć podąża do 
przodu wielkimi krokami zwłaszcza w zakre-

sie postępu technologicznego. Z jednej strony 
jest to krok milowy stwarzający niesamowite 
możliwości dla osób korzystających z dostęp-
nych technologii, na drugim jednak biegunie 
znajdują się „ciemne strony”. W sposób szcze-
gólny jest to widoczne zwłaszcza jeśli skupimy 
uwagę na możliwościach, ale też i problemach 
jakie generuje łatwy dostęp do komputera, sie-
ci Internetu oraz mediów społecznościowych. 
Obecnie dostęp do nich jest powszechny, są 
one niemal w każdym domu. Zwłaszcza ludzie 
młodzi nie wyobrażają sobie życia bez codzien-
nego logowania się na ulubione strony i portale 
- pierwszą i ostatnią rzeczą jaką widzą są zazwy-
czaj: telefon, tablet, ekran monitora itp. Łatwość 
dostępu do Internetu stwarza ogromne możli-
wości rozwoju , ale jest też przyczyną wielu za-
grożeń, niebezpieczeństw oraz nadużyć.

W naszej gminie osoby na co dzień pracujące 

z młodzieżą tj. dyrektorzy placówek oświato-
wych, pedagodzy szkolni, ale też kuratorzy są-
dowi, policjanci i psycholodzy obserwują nasi-
lanie się zjawisk uzależnienia od Internetu, gier 
komputerowych oraz cyberprzemocy. Z uwagi 
na te niepokojące sygnały Gmina Niepołomice 
zainicjowała kampanię społeczno – edukacyjną 
„Wyjście z sieci”, która jest współfinansowana ze 
środków otrzymanych od Wojewody Małopol-
skiego Jerzego Millera w ramach realizacji Rzą-
dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła”.

Kampania adresowana jest głównie do rodzi-
ców uczniów, do nauczycieli i wychowawców 
placówek oświatowych i wychowawczych oraz 
osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi 
z naszej gminy. W ramach podejmowanych 
działań rodzice uczniów będą mogli nieodpłat-
nie odebrać broszurę, która stanowi mini prze-
wodnik bezpiecznego korzystania z Internetu, 
uwrażliwia na mogące pojawić się zagrożenia 

i wskazuje drogę jak poprawić bezpieczeństwo 
naszych dzieci w świecie online. Nauczycie-
le będą mieli możliwość udziału w szkoleniu 
z elementami warsztatów oraz otrzymają do 
wykorzystania w pracy przygotowane scena-
riusze zajęć lekcyjnych umożliwiające pracę 
dydaktyczną z dziećmi we wszystkich przedzia-
łach wiekowych. Scenariusze będą tematycznie 
nawiązywać do głównego założenia kampanii 
„Wyjście z sieci”. Każdy z mieszkańców będzie 
miał możliwość zapoznania się z filmem rekla-
mującym kampanię umieszczonym na stronie 
Internetowej Gminy Niepołomice oraz z infor-
macjami na temat bezpiecznego korzystania 
z Internetu.

W imieniu organizatorów kampanii mam na-
dzieję, że zaproponowane działania wzbogacą 
Państwa wiedzę w zakresie zagrożeń i możli-
wości ich przeciwdziałania w obszarze jakie 
generują komputer, Internet, media społeczno-
ściowe.

aNdRZEjki dla doMoWNikóW oRSZak po RaZ tRZEci

SENioRZy baloWali

toMasz toMala
Prezes OSP wola batorska

MiCHał HoRkaWy
główny organizator, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Niepołomicach

PRzeMysłaW koCuR

Tradycją stało się już, że tuż przed 
nadejściem święta św. Andrzeja 

nasza jednostka organizuje zaba-
wę andrzejkową. Zaprasza na nią 
domowników ze środowiskowych 
domów samopomocy z Niepołomic 
i Brzezia, jak również pensjonariuszy 
ośrodka Ostoja z Woli Batorskiej. 
Tegoroczna zabawa odbyła się 27 
listopada. Pierwsi goście zjawili się 
tuż po 14.00. Uczestnicy doskonale 
bawili się w rytm polskiej i zagranicz-
nej muzyki. Zabawę prowadzili dru-
howie z naszej jednostki. Nad przy-
gotowaniem posiłków oraz słodkich 

wypieków czuwały nasze druhny. 
Znakomita zabawa trwała niemal do 
21.00. Roztańczeni uczestnicy z we-
sołymi minami opuszczali Dom Kul-
tury, pytając czy w przyszłym roku 
również będą mogli nas odwiedzić.
Organizacja zabawy andrzejkowej 
dla osób chorych, niepełnospraw-
nych i starszych, już na stałe wpisała 
się w kalendarz wydarzeń organizo-
wanych przez naszą jednostkę. Jest 
dla nas ogromną radością, że rów-
nież w taki sposób możemy poma-
gać osobom, które właśnie takiego 
wsparcia potrzebują.

6 stycznia 2015 roku już po raz 
trzeci przeszedł ulicami miasta 

barwny korowód – Orszak Trzech 
Króli. Świecka inicjatywa ulicznych 
jasełek cieszy się dużą popularno-
ścią w całej Polsce, w tym roku od-
były się w ponad 300 miastach. 
Warto nadmienić, że Niepołomice 
były trzecim miastem w Małopolsce 
zaraz po Krakowie i Zakopanem, 
które podjęły się zorganizowania 
Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie to 
jednoczy mieszkańców we wspól-
nym kolędowaniu. 
Każdy ma szanse przeżyć to wy-
darzenie inaczej – dla dzieci jest to 

świetna zabawa, bowiem mają oka-
zję stać się aniołkiem, diabełkiem, 
małym księciem czy też rycerzem 
towarzyszącym Królowi podążają-
cemu za gwiazdą do Betlejem by 
oddać pokłon Jezusowi. 
Dorośli z kolei widzą głębszy sens 
w odgrywanych przez dzieci, mło-
dzież i nauczycieli niepołomickich 
szkół scenach. 
Co cieszy najbardziej to fakt, że co 
roku zgłaszają się nowe osoby chęt-
ne pomóc przy organizacji i czynnie 
wziąć w wydarzeniu udział. To sza-
lenie motywuje pracy i planowania 
orszaku na przyszłe lata. 

Ponad pół tysiąca osób bawiło się 
w sobotę 10 stycznia na Balu Se-

niora w Zamku Królewskim w Nie-
połomicach. Była to już 23. edycja 
tej tradycyjnej, karnawałowej za-
bawy, organizowanej przez Urząd 
Miasta i Gminy.
Zabawa rozpoczęła się punktualnie 
o godz. 16.00. Po toaście z krótkim 
recitalem wystąpiła Grupa śpiewa-
cza Wrzos. Tańce rozpoczął walc wie-
deński. Do zabawy nikogo nie trzeba 

było szczególnie zachęcać. Uczestni-
cy balu mieli do wyboru dwa parkie-
ty. W sali akustycznej grał i śpiewał 
zespół Silver Moon, a w piwnicach 
przeboje ostatnich lat miksował DJ. 
Bal zakończył się o północy.
Fundacja Zamek Królewski składa 
serdeczne podziękowania dla Alek-
sandra Jurka prezesa Jurek Catering 
Serwis za nieodpłatne użyczenie na 
bal zastawy stołowej.

Twój urząd
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o iNtEgRacji SENioRóW  
Z MłodZiEżą

tRadycyjNy opłatEk SENioRóW

podZiękoWaNiE

Wigilia ZNp

anna MoRton
doradca burmistrza ds. osób niepełnosprawnych

MaRian PonikieWiCz

kaRolina Musz

11 grudnia w Domu Kultury 
w Zakrzowie odbyło się spo-

tkanie podsumowujące działalność 
Ośrodka Wsparcia Seniorów w Inte-
gracji z Młodzieżą w roku 2014.
Przypomnijmy, że Ośrodek działa  
w naszej gminie od stycznia tego 
roku w trzech miejscowościach 
Woli Zabierzowskiej, Zabierzowie 
Bocheńskim i Zakrzowie.
Działania Ośrodka finansowane są 
z dotacji jaką gmina otrzymała z Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie oraz przy współudziale 
gminy. 
Zebraliśmy 143 deklaracje  uczest-
nictwa w zajęciach. 
Celem działań Ośrodka jest między-
pokoleniowa wymiana doświadczeń. 
Zajęcia prowadzone były w takich 
aktywnościach jak kulinarna, arty-
styczna, obsługi urządzeń techno-
logii, wokalnej, spotkań z historią.
W efekcie zajęć powstaje nasza 
własna książka kucharska „Kuchnia  
mojej babci” oraz kronika Zabierzo-
wa Bocheńskiego.

Grudniowe spotkanie przebiegało 
już w atmosferze świątecznej dlate-
go nie zabrakło  pięknie ustrojonej 
choinki, smakołyków świątecznych 
przygotowanych przez uczestników 
zajęć oraz świątecznych upomin-
ków, wszystkie ręcznie wykonane.
Całość dopełniał śpiew bożonaro-
dzeniowych pieśni i kolęd do akom-
paniamentu akordeonu i gitary.
Na spotkaniu nie zabrakło dostoj-
nych gości. Odwiedzili nas burmistrz 
Roman Ptak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ciastoń, dyrektor 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Ewa Krzysica,  dyrektor 
Centrum Kultury Małgorzata Gajda, 
skarbnik Stowarzyszenia „Dziecięce 
Marzenia” Jolanta Przystasz. 
Kończąc pracę Ośrodka w roku 
2014 pragniemy z serca podzię-
kować panu burmistrzowi oraz 
Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych „Dzie-
cięce Marzenia” za wsparcie i życz-
liwość jaką nasz darzyliście.

Seniorzy z Niepołomickiego Koła 
Emerytów i Rencistów spotkali 

się na świątecznej wieczerzy. 
W środę 17 listopada na zaproszenie 
Zarządu Koła nr 1 w Niepołomicach 
odpowiedziało liczne grono senio-
rów. Na spotkaniu zorganizowanym 
w gościnnych progach restauracji  
„Joanna” w Niepołomicach. 
Przybyłych gości  przywitała prze-
wodnicząca Koła Danuta Ponikie-
wicz. Prócz członków Koła Emery-
tów i Rencistów na spotkaniu obecni 
byli: Marek Ciastoń, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Niepołomicach 
oraz Henryk Osika wiceprezes gmin-
nego Związku Emerytów i Renci-
stów wraz z małżonką. 
Zaproszeni goście przypomnieli jak  
ważne jest kultywowanie zwycza-

jów panujących w naszym kraju 
od pokoleń. Składając życzenia, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Niepołomicach podkreślił, że 
niepołomickie koło jest najprężniej 
rozwijającym się w naszej gminie 
o czym świadczy choćby fakt, że 
sala spotkań członków Koła staje 
się powoli ciasna. 
W czasie spędzonego wspólnie 
wieczoru nie zabrakło tradycyjnych 
życzeń, potraw, które w święta po-
jawią się na polskich stołach oraz 
wspólnego śpiewu najpiękniej-
szych polskich kolęd granych przez 
Stanisława Piekło. 
Podczas spotkania zastanawiano 
się również nad planami na rok 
2015. Oby wszystkie pomysły i ma-
rzenia zostały zrealizowane. 

Dnia 18 grudnia 2014 roku na-
uczyciele z koła Emerytów 

i Rencistów Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, spotkali się w re-
atauracji Joanna, aby wspólnie zło-
żyć sobie życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Spotkanie 
rozpoczęto od połamania się opłat-
kiem. Z ust padło bardzo dużo cie-
płych słów. Ważnym momentem 

spotkania było spiewanie kolęd. 
Mimo braku śniegu atmosfera była 
bardzo miła. Zebrani zasiedli przy 
wspólnym stole. Delektowano się 
barszczem z uszkami i rybą. Pod-
czas wspólnych rozmów wspomi-
nano minione lata. Na stole stały 
świeżo upieczone ciasta. Atmosfera 
do końca była bardzo miła. Spotka-
nie długo pozostanie w pamięci.

Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z siedzibą w Niepołomicach

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału 
Rejonowego w Niepołomicach składa serdeczne podziękowanie sza-

nownym sponsorom.
- Romanowi Ptakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice
- Edwardowi Biernackiemu – Dyrektorowi Małopolskiego Banku Spół-

dzielczego w Wieliczce
- Lucynie Krom – Prezesowi Spółdzielni Kółek Rolniczych w Woli Batorskiej

za życzliwość i wsparcie finansowe, które umożliwiło nam przygotowanie 
paczek świątecznych dla naszych członków znajdujących się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

za Zarząd PZERiI Oddziału w Niepołomicach 
                                                            Prezes Mikołaj Jary

NocNy bUS ZoStajE
Joanna Musiał

Przez ostatnie trzy miesiące te-
stowaliśmy działanie weeken-

dowego, nocnego połączenia mi-
krobusowego pomiędzy centrum 
Krakowa a centrum Chobotu, przez 
centrum Niepołomic.
Z końcem grudnia otrzymaliśmy 
od przewoźnika obsługującego tą 
trasę zestawienie ilości osób ko-
rzystających z tej formy komunika-
cji. Z jego analizy wynika, iż mimo 
wciąż deficytowego charakteru tra-
sy, liczba osób z niej korzystających 
stale wzrasta. Dlatego podjęliśmy 

decyzję o przedłużeniu jej funk-
cjonowania na co najmniej kolejne 
trzy miesiące.
Godziny odjazdów pozostały bez 
zmian. Nie zmieni się również koszt 
przejazdu.
Odjazdy:
- z Chobotu: piątek 23:10, sobota 
01:30, sobota 23:10, niedziela 01:30, 
niedziela 23:10
- z Krakowa: sobota 00:20, sobo-
ta 02:45, niedziela 00:20, niedziela 
02:45, poniedziałek 00:20

Twój urząd
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Zainwestuj w najlepsze rozwiązanie i zaufaj 
najlepszym. Nie znamy się na instalacjach, ani 

nie mamy czasu na zorganizowanie prac, finan-
sowania? Dostępne dofinansowanie, uczciwość 
i solidność ekipy fachowców sprawia, że montaż 
instalacji solarnej dobrze będziemy wspominać. 

korzyści:
1. Wysokosprawne kolektory płaskie wykona-
ne przy zachowaniu najwyższych standardów 
ochrony środowiska.
2. Wszystkie komponenty od jednego dostawcy 
gwarantują najlepsze dopasowanie i optymalną 
pracę całej instalacji.
3. 10 lat gwarancji oraz dwukrotna wymiana pły-
nu solarnego w okresie trwania gwarancji ozna-
czają stale wysoką sprawność pracy instalacji.
4. Pokrycie do 60% rocznego zapotrzebowania 

energii na przygotowanie ciepłej wody użyt-
kowej to odczuwalne w domowym budżecie 
oszczędności.
5. Automatyka z funkcjami ochrony instalacji 
przed przegrzaniem zabezpiecza układ w czasie 
nieobecności mieszkańców przez dłuższy czas 
np. w okresie urlopu czy wakacji.
Trafiliśmy do UM w Niepołomicach, gdzie dowie-
dzieliśmy się o programie dofinansowania do 
kolektorów. Wybór gotowych pakietów był dość 
prosty. Podpisaliśmy umowę na montaż instalacji 
z dotacją. Dobrze, że urzędnicy zdjęli nam z gło-
wy cały proces związany formalnościami i z mon-
tażem instalacji solarnej. Przy mojej pracy nie by-
łabym w stanie tego wszystkiego zorganizować 
i załatwić. Wykonawca dotrzymywał terminów, 
mimo, że równolegle prowadził kilka moderni-

zacji m.in. na sąsiedniej ulicy. Według serwisanta, 
który odbierał instalację powinnam być zadowo-
lona z pracy i jak na razie rzeczywiście jestem – 
powiedział Inwestor i beneficjent programu.

Czy wiesz, że:
•  Jeszcze dziś możesz złożyć wniosek na dotację 

do instalacji kolektorów słonecznych.
•  Już dziś zgłoś się do programu – ograniczony 

czas przyznawania dotacji
•  Wszystko za Ciebie zrobi doświadczona Firma, 

a formalności przejmuje UM w Niepołomicach 
•  A Ty otrzymasz 70 % dotacji i najwyższej jako-

ści kolektory słoneczne firmy Viessmann

Umów się na spotkanie!
Pozyskamy dla Ciebie 70% dofinansowania.
Kontakt: 12 250 94 51

Głównym zadaniem projektu, który rozpoczął 
się w 2012 roku, jest instalacja systemów solar-
nych na budynkach prywatnych i publicznych 
w czterech małopolskich gminach: Niepołomi-
cach, Wieliczce, Skawinie oraz Miechowie. Dzięki 
Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpra-
cy 60% kosztów realizacji projektu finansowa-
nych jest z jego budżetu. Resztę pokryją finanse 
gmin oraz mieszkańców. Ta opłacalna inwesty-
cja umożliwia bezpłatne pozyskiwanie energii 
niezbędnej do podgrzewania wody w gospo-
darstwach domowych, co przyczyni się do 
podniesienia komfortu życia mieszkańców oraz 
poprawy stanu środowiska naturalnego w woj. 
małopolskim. Chętnych do wzięcia udziału 
w projekcie nie brakuje – gminy Miechów i Ska-
wina musiały nawet wystąpić o dofinansowanie 
pozwalające na objęcie działaniami większej 
liczby mieszkańców.

ekologiczne spotkania

Szkolenia, przeprowadzane w październiku i li-
stopadzie, objęły uczniów szkół oraz mieszkań-
ców każdej z gmin, w której wprowadzany jest 
projekt solarny. Głównym celem spotkań było 
poszerzenie wiedzy z zakresu odnawialnych źró-

deł energii oraz pobudzenie zainteresowania ich 
tematyką. Istotna była również poprawa świado-
mości mieszkańców na temat projektu solarne-
go, co rozwiało wątpliwości dotyczące korzyści 
płynących z instalacji, a także sposobu jej dzia-
łania. Podczas szkoleń poruszono także kwestie 
ekonomiczne związane z działaniem ekologicz-
nych instalacji w budynkach prywatnych i pu-
blicznych. Treści każdego ze spotkań były odpo-
wiednio dopasowane do grup wiekowych.

inna forma – jeden cel

Szkolenia kierowane do uczniów prowadzone 
były w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i liceach mieszczących się w czterech gminach 
objętych projektem. Każde ze spotkań składało 
się z dwóch części: prezentacji oraz wycieczki te-
renowej. Prezentacja dla uczniów szkół podsta-
wowych poruszała kwestie ekologii oraz odna-
wialnych źródeł energii. Towarzyszyły jej także 
doświadczenia oraz pokaz działania kolektorów 
słonecznych. Zajęcia dla starszych uczniów 
obejmowały bardziej techniczne i ekonomiczne 
kwestie. Gimnazjaliści i licealiści dowiedzieli się, 
jakie korzyści płyną z ekologicznych systemów 
zarówno dla nich, jak i środowiska naturalnego.

Spotkania przeznaczone dla osób dorosłych 
obejmowały znacznie szerszy zakres niż te dla 
młodszych mieszkańców. Szkolenia poruszały 
przede wszystkim kwestie techniczne oraz eko-
nomiczne, które zostały szczegółowo omówione 
podczas sześciogodzinnych spotkań. Uczestni-
kami tego rodzaju szkoleń były głównie osoby 
związane z instytucjami publicznymi, bezrobot-
ni mieszkańcy gmin objętych projektem oraz 
wszyscy zainteresowani odnawialnymi źródłami 
energii. 

Instalacja systemów energii odnawialnej wpły-
wa na poprawę jakości życia mieszkańców gmin 
objętych projektem. Pozwala również zmini-
malizować zanieczyszczenia powietrza, które 
w ostatnich latach stały się dużym problemem 
całego woj. małopolskiego. Szkolenia, prowa-
dzone jako działania dodatkowe projektu, po-
zwalają z kolei na podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców oraz ich wiedzy na 
temat odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły projektu „Instalacja systemów energii 
odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, 
Skawina oraz Miechów na budynkach użytecz-
ności publicznej oraz w domach prywatnych” 
oraz aktualne informacje na jego temat znajdują 
się na stronie internetowej www.niepolomice-
solary.eu.

PRojeKt SolaRNy tRWa

KoleKtoRy SłoNeczNe – ciePła Woda z dachU 

Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą 
udział w projekcie solarnym. Montowane na ich domach urządzenia zapewniają ekologiczne 
i bezpłatne podgrzewanie wody. Aby o korzyściach płynących z działań dowiedziała się jak 
największa liczba mieszkańców, zorganizowana została seria szkoleń.

DoMinika BRzozoWska

DoRota WiniaRska
Viessmann

Twój urząd
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KoNtRaheNt Nie zaPłacił - Nie MUSiSz  
Płacić PodatKU

Pit-11 do Końca StyczNia lUB lUteGo
decydUje SPoSóB PRzeKazaNia

Beata MRuGała
Starszy komisarz skarbowy - Urząd Skarbowy w wieliczce

Beata BaBCzyk-CyGan
Starszy inspektor - Urząd Skarbowy w wieliczce

DoRota FilaRska-kieC
Kierownik Działu Obsługi bezpośredniej - Urząd Skarbowy w wieliczce

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce 
informuje, że ustawą z dnia 26 września 

2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Poz. 1563) która wchodzi w życie 1 
stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone 
zostały nowe zasady składania urzędom skarbo-
wym wybranych PIT-ów. 

Zgodnie ze zmianami, jeżeli na podstawie prze-
pisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 
lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporzą-
dzane za dany rok za więcej niż 5 podatników, 
lub są składane przez biuro rachunkowe, ww. 
informacje, roczne obliczenie podatku oraz de-
klaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać 
urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej zgodnie 
z przepisami Ordynacji podatkowej. W formie 
dokumentu elektronicznego należy również 
przekazywać IFT-3. Natomiast, jeżeli informacje 
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie 
podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej 
niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje 
biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne 

obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R 
oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. 
Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który skła-
dany jest wyłącznie za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej.

Spełnienie warunku do przesyłania ww. doku-
mentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie po-
zbawia prawa do ich złożenia za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej.

termin wysyłki dokumentów Pit-8C, Pit-11, 
Pit-R, iFt-1 oraz Pit-40 do urzędu skarbowe-
go w formie elektronicznej to koniec lutego 
roku następującego po roku podatkowym.

natomiast Pit-8C, Pit-11, Pit-R, iFt-1 oraz 
Pit-40 sporządzany w formie papierowej 

składa się urzędom skarbowym w terminie 
do końca stycznia. 

termin sporządzenia i przesłania informacji 
Pit-8C, Pit-11, Pit-R, iFt-1 lub rocznego obli-
czenia podatku Pit-40 podatnikowi pozosta-

je bez zmian (tj. koniec lutego).

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elek-
troniczną Ministerstwo Finansów udostępniło 
Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), bę-

dąca nowym kanałem służącym do wysyłania 
e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie 
w ramach jednej transmisji danych do 20000 
dokumentów oraz pobranie jednego UPO 
(Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej 
wysyłki. Wprowadzono nowe schematy infor-
macji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, 
które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-
-8CZ. PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z. Oznacza to 
wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, 
umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbo-
wemu zbiorczej informacji o dochodach osób 
fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

naczelnik urzędu skarbowego w Wieliczce 
zaprasza do testowania uBD, aby bezproble-
mowo wysłać drogą elektroniczną deklara-

cje i informacje podatkowe za 2014 rok. 

Uruchomiono także centralny Portal Podat-
kowy wspierający podatników w prawidło-
wym wypełnianiu obowiązków podatkowych. 
Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl znajdą Państwo wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące podatków oraz interak-
tywne formularze podatkowe wraz z instrukcją 
ich wypełnienia.

1. W podatku od towarów i usług

występuje możliwość dokonania korekty podat-
ku VAT w przypadku gdy kontrahent nie dokona  
nam zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczo-
ny towar, gdy minie 150 dni od terminu zapłaty, 
określonego na fakturze lub umowie. Ulga ta 
jest możliwa tylko gdy:
–  dostawa towaru lub świadczenie usług jest 

dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowa-
nego jako jako podatnika VAT czynnego, nie-
będącego w trakcie postępowania upadło-
ściowego lub w trakcie likwidacji;

–  w dniu poprzedzającym złożenie korekty 
uwzględniającej ulgę zarówno wierzyciel jak 
i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT 
czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postę-
powania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

–  od daty wystawienia faktury, dokumentującej 
wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata 
podatkowe, licząc od końca roku, w którym 
faktura ta została wystawiona.

W tej sytuacji można złożyć korektę  deklaracji 
VAT poprzez zmniejszenie podatku należnego 
o niezapłaconą kwotę.  Do tej deklaracji  należy 
dołączyć  zawiadomienie, na formularzu VAT-ZD,  
gdzie wskazujemy dłużnika, nr faktury, datę 
wystawienia, termin upływu płatności, kwotę 
dokonywanej korekty. Obowiązek korekty ma 
na celu zmotywowanie dłużników do opłacania 
należności terminowo. 
Z kolei dłużnik, który nie dokonał zapłaty, jest 
zobowiązany, po upływie 150 dni od terminu 
zapłaty pomniejszyć podatek naliczony o kwotę 
podatku, która wynika z niezapłaconych faktur.
W przypadku, gdy dłużnik ureguluje należności 
po dokonaniu korekty, ma on prawo do zwięk-
szenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu 
za okres, w którym należność uregulowano. 

2. W podatku dochodowym od osób fizycznych 
i w podatku dochodowym od osób prawnych
dłużnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosz-
tów uzyskania przychodów, w przypadku nie-

zapłacenia w określonym terminie kwoty wyni-
kającej z faktury, rachunku, umowy albo innego 
dokumentu, w następujących terminach:
–  30 dni od daty upływu terminu płatności, lub
–  90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosz-

tów uzyskania przychodów, jeśli termin płat-
ności jest dłuższy niż 60 dni.

Jeżeli w miesiącu, w którym dłużnik ma obowią-
zek dokonać zmniejszenia, nie ponosi kosztów 
uzyskania przychodów lub poniesione koszty są 
niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obo-
wiązek zwiększyć przychody o tą kwotę, o którą 
nie zostały zmniejszone koszty. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j.  Dz.U. z 2012 r., poz.361 z późn. zm),

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 209, poz.1316 
z późn. zm),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Urząd skarbowy
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Najbardziej cieszy fakt, że sama inicjatywa już tak mocno wpisała się 
w wachlarz tradycyjnych wydarzeń naszej gminy, że zarówno rekru-
tacja wolontariuszy, wyznaczanie miejsca na magazyn jak i szukanie 

osób, które pomagają w jego funkcjonowaniu i rozwożeniu prezentów 
oraz darczyńców - nie stanowią właściwie problemu. To bardzo ułatwia 
realizowanie założeń projektu, a tym samym pomoc rodzinom. Jest to 
również informacja, że sam projekt jest potrzebny, zrozumiały oraz uzy-
skał w naszej społeczności uznanie i poparcie. Przede wszystkim jednak 
świadczy to o ogromnej wrażliwości, życzliwości i empatii mieszkańców 
naszej gminy. Bardzo za to dziękujemy.

Ostatecznie w bazie projektu w niepołomickim rejonie znalazło się – 
z blisko 80 wstępnie zgłoszonych, 46 rodzin, których sytuacja życiowa 
wpisywała się w kryteria projektu, czyli samotność, niskie dochody, 
przewlekła choroba, niepełnosprawność czy nieszczęście. W decyzji 
o włączeniu do projektu kluczową role miały rozmowy wolontariuszy 
z rodziną. 

Każde takie spotkanie kończyło się rzetelnym opisem, umieszczonym 
w bazie Szlachetnej Paczki. Jej otwarcie w tym roku przypadło na 22 
listopada. Klikając wtedy na adres: www.szlachetnapaczka.pl, można 
było znaleźć kogoś, komu możemy pomóc. Darczyńca wybierając ro-
dzinę automatycznie otrzymywał kontakt do wolontariusza - opiekuna, 
który wspierał go, zgodnie z zasadami projektu, w przygotowaniu pacz-
ki. Nasza baza „opustoszała” bardzo szybko. W ciągu tygodnia wszystkie 
rodziny zostały wybrane i rozpoczął się proces przygotowywania pre-
zentów, które niespełna miesiąc później (13-14 grudzień) dostarczano 
do budynku niepołomickiego Gimnazjum pełniącego jak co roku role 
paczkowego Magazynu. 

Tutaj wolontariusze oraz strażacy, gimnazjaliści i Mototygrysy w świą-
tecznych strojach czekali na darczyńców, odbierali, pakowali i przewozili 
upominki. Przez ich ręce przeszło ponad 500 paczek dla potrzebujących. 
W magazynie można było znaleźć choinki, pralki, lodówki, kuchenki, 
łóżka, łóżeczka, sofy, szafki, maszyny do szycia, pampersy, farby do ma-
lowania ogromne ilość żywności, artykułów szkolnych, higienicznych, 
czystości. Znajdowały się także odzież i obuwie, elementy wyposaże-
nia łazienki, kuchni, kołdry, poduchy, materace. Różne sprzęty rehabi-
litacyjne oraz opał – drzewo i węgiel. Dopełnienie stanowiły słodycze, 
kosmetyki, książki, zabawki i piękne ozdoby, które nadawały świąteczny 
charakter przekazywanym prezentom. Zdarzało się, że darczyńcy oprócz 
spełnienia podstawowych potrzeb rodziny – dokładali dodatkowe upo-
minki – spełniając marzenia dzieci w postaci rowerów czy „piłkarzyków”.

Sumując wartość podarowanych przedmiotów otrzymamy kwotę blisko 
132 tysięcy złotych, a rekordowa „paczka” dla rodziny zawierała 37 pa-
kunków. Tak naprawdę jednak nie chodzi o statystyki, licytowanie czy 
szukanie rekordów. Największą wartością prezentów dla rodzin obdaro-
wanych było zaangażowanie, czas i serce włożone w ich przygotowanie 
przez darczyńców, troska i dbałość o to aby były trafione, różnorodne 
i pięknie zapakowane. Świadomość, że znalazł się ktoś, kto stara się zro-
zumieć problemy czy trudności, z jakimi muszą się uporać. 

Wśród darczyńców znalazły się firmy: Gala, Dorbud, MAN Polska, Trucks 
Man, Woodward Polska, Royal Canin, Silgan White Cap, Adamus, Skład 

Wolontariat

węDKA I RYbKA, CZYlI

MąDRa PoMoC
Niepołomice po raz czwarty włączyły się w realizację  
projektu Szlachetna Paczka, budując rejon i bazę rodzin 
z gminy Niepołomice oraz Kłaj. Pomocą objęliśmy również  
mieszkańców Igołomi i Zabawy.

MałGoRzata JuszCzyk
lider Szlachetnej Paczki  

rejonu Niepołomice 
i okolice
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Wolontariat

Opału „Dobry Tani Węgiel” Podłęże, REGER Regeneracja Głowic, „DE-
NISON”. Trud przygotowania prezentów podjęły szkoły podstawowe 
z Niepołomic, Podłęża, Staniątek, Zabierzowa Bocheńskiego, gimnazja 
z Podłęża, Zabierzowa Bocheńskiego i Niepołomic oraz niepołomickie 
przedszkole Sióstr Augustianek i LO, a także uczniowie II LO w Krakowie. 
Swoje paczki do Magazynu przynieśli również pracownicy UMiG w Kłaju, 
władze naszego miasta, stowarzyszenia Niepołomice Biegają oraz Młodzi 
dla Niepołomic, Szkoła Futbolu Staniątki, OHP Wola Batorska i Biuro Posel-
skie Elżbiety Achinger. Księgarnia Techniczna DOS i niepołomickie kwia-
ciarnie pomogły nam podarowanymi ozdobami nadać paczkom i maga-
zynowi świąteczny wygląd, a piekarnia pana Józefa Pieprzycy pysznymi 
cynamonkami, dodawała sił kierowcom i wolontariuszom. 

Czasami inicjatywa tworzenia Paczek łączyła rodziny, znajomych, sąsia-
dów czy nieznane sobie dotąd osoby - za to również bardzo dziękujemy 
i gratulujemy, koordynowanie to nie łatwa sprawa. Ciepłe słowa kieruję 
również do tych, którzy nie chcieli się ujawniać lub indywidualnie przyno-
sili różnorodne przedmioty do magazynu paczki.

Pisząc o przebiegu finału przede wszystkim chce podkreślić role osób 
bez których zaangażowania nie udałoby się go przygotować - siedem-
nastu dorosłych wolontariuszy. To oni kosztem swojego wolnego czasu, 
rodzinnych czy zawodowych zobowiązań latem odbywali długie szko-
lenia, jesienią docierali do rodzin, rozmawiali z nimi. Takie spotkania są 
trudne. Zwykle Ci, którzy najbardziej potrzebują wsparcia nie potrafią 
i nie chcą o nie prosić, wstydzą się lub boją ośmieszenia. Dla wolontariu-
sza taka wizyta oznacza wchodzenie w prywatny świat rodziny. Dlatego 
bez życzliwości, dyskrecji, szacunku i empatii trudno cokolwiek osią-
gnąć. Wszystko po to, aby obie strony miały poczucie bezpieczeństwa 
i uczciwie przeprowadzanej rozmowy. Podejmowanie decyzji o włącze-
niu rodziny oraz tłumaczenie kryteriów paczki odwiedzanym rozmów-
com też wymagało wyważenia i obiektywizmu. Kolejny aspekt aktywno-
ści wolontariuszy to współpraca z darczyńcą i pomoc w przygotowaniu 
paczki. Bardzo dziękuje – bez Waszego zaangażowania nie udałoby się 
zorganizować kolejnego finału i pomóc tylu ludziom. 

Podsumowaniem wszystkich „paczkowych” działań, była dla nas wszyst-
kich najprzyjemniejsza chwila – transport prezentów do obdarowanej 
rodziny i wspólna radość, które towarzyszyło każdej takiej wizycie. Cu-
downie było obserwować na twarzach domowników wzruszenie i zdzi-
wienie, które rosło wraz z każdą wnoszoną paczką. W czasie finałowego 
rozwożenia nieoceniona okazała się pomoc wspomnianych niepołomic-
kich gimnazjalistów i absolwentów oraz OSP z Zagórza, Woli Batorskiej, 
Mototygrysów, Agencja Ochrony VIP oraz firmy przewozowej RADEX. 
Bardzo za to dziękujemy! Szlachetna Paczka to motywacja i mobiliza-
cja do poprawy swojej sytuacji. W jednej z paczek, która powędrowała 
do samotnego rodzica, znajdowała się maszyna do szycia, dzięki której 
może zarobić dodatkowe pieniądze i zasilić domowy budżet.

Wszechobecny dzisiaj brak czasu czy zabieganie, jest wygodnym wy-
tłumaczeniem dla braku zainteresowania innymi. Darczyńcy, wolonta-
riusze i nasze anioły za kółkiem, swoim zaangażowaniem w tworzenie 
i dostarczanie paczek pokazali ze można inaczej. Mamy nadzieje, że ta 
postawa będzie dla Was źródłem ogromnej radości i satysfakcji. Życzy-
my wszystkim, aby radość i nadzieja, które daliście obdarowanym Rodzi-
nom, wróciły do Was zwielokrotnione. Obdarowanym rodzinom życzy-
my sił i szczęścia w pokonywaniu trudności.
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W łaśnie ten temat stał się przewodnim 
podczas kolejnego – Vi sympozjum 
twórczego nauczyciela, które odbyło 

się 11 grudnia 2014 r., tradycyjnie w Gimnazjum 
im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach 
– organizatora przedsięwzięcia. W tym roku 
współorganizatorem zostało Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie.

Sympozja Twórczego Nauczyciela odbywają się 
w niepołomickim Gimnazjum już od 2003 r. Ich 
inicjatorkami są panie: Monika Kulpa i Elżbieta 
Sewiołło – nauczycielki, których znakiem rozpo-
znawczym jest nie tylko wieloletnie doświadcze-
nie, ale także otwartość na nowe pomysły posze-
rzające warsztat pracy. 

Spotkania rozpoczynają się częścią oficjalną, 
podczas której następuje przywitanie gości oraz 
teoretyczne przedstawienie tematu. W części 
drugiej – prezentacji praktyki szkolnej, nauczy-
ciele rozchodzą się do sal (zaopatrzeni w arku-
sze obserwacji), aby obejrzeć lekcje z różnych 
przedmiotów. Potem następuje ich omówienie. 
Ostatnia część składa się z wykładów zaproszo-
nych specjalistów. 

Tematem VI Sympozjum Twórczego Nauczyciela 
było „Doskonalenie modelu lekcji”. Pomysł szcze-
gólnej pracy nad tym problemem narodził się 
w Japonii. Z kolei inspiracją do zainteresowania 
się nim podczas Sympozjum stały się warsztaty 
przeprowadzone przez CEO dla nauczycieli SUS, 
w których wzięła udział badaczka Teachers Col-
lege Columbia University – dr Wakasa Nagakura. 
Opowiadała ona o tym, że japońscy nauczyciele 
widzą w procesie doskonalenia modelu lekcji 
wiele superlatyw. Po pierwsze stwarza on moż-
liwość przyjrzenia się uczniom podczas uczenia 
się, po drugie nauczycielom łatwiej wdrażać 
nowe metody i wreszcie po trzecie – wszyscy 
uczestnicy tego procesu uczą się wzajemnie 
od siebie, zarówno na podstawie własnych do-
świadczeń jak i doświadczeń swoich kolegów.

Wszystko to sprawiło, że nauczyciele niepo-
łomickiego Gimnazjum rozpoczęli próby nad 
podobnym systemem. W rzeczywistości szkol-
nej rozpoczyna się on od zaplanowania przez 
zespoły przedmiotowe poszczególnych lekcji, 
które mają dopiero się odbyć. Następnie jeden 
z nauczycieli przeprowadza „doświadczalną” 
lekcję, obserwowaną przez koleżanki i kolegów. 
Ich zadaniem jest odnotować jak najwięcej spo-
strzeżeń dotyczących pracy uczniów. Potem do-

chodzi do kolejnego spotkania, podczas którego 
prowadzący i obserwujący rozmawiają nad spo-
sobem udoskonalenia lekcji, tak aby uczniowie 
mogli jeszcze więcej korzyści wynieść z proce-
su edukacyjnego. Po nim lekcja w poprawionej 
formie przeprowadzana jest w innych klasach. 
Sprawia to, że wymagania wobec poszczegól-
nych oddziałów są ujednolicone, a nauczanie 
w szkole spójne. 

VI Sympozjum Twórczego Nauczyciela zaszczy-
cili swoją obecnością dr Jacek Strzemieczny 
– dyrektor CEO, mgr Maria Foryś – pracownik 
UJ i ekspert ORE oraz dyrektorzy i nauczyciele 
z różnych szkół z terenu całej Polski. Wśród gości 
były także osoby będące pracownikami, wykła-
dowcami uczelni wyższych i różnych instytucji 
zajmujących się na co dzień pracą z młodzieżą 
(np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne). 
Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania sztu-
ki „Damy i huzary” Aleksandra Fredry, w wykona-
niu Fredrowskiego Teatru Szkolnego.

Podczas VI Sympozjum przeprowadzono lekcje: 
matematyki, języka polskiego i niemieckiego oraz 
doradztwa zawodowego. Zajęcia, które wówczas 
się odbyły, przygotowały wcześniej zespoły na-
uczycieli, którzy zgodnie z japońskim modelem 
najpierw opracowali konspekty, dobrali odpo-
wiednie metody i formy pracy. Następnie prze-
prowadzili i obserwowali lekcje „doświadczalne”. 
Po ich omówieniu powstały najlepsze scenariu-
sze zajęć, których realizacja daje największy efekt. 

Po przeprowadzonych lekcjach Gospodynie 
Sympozjum zaprezentowały wszystkim filmy 

z nagraniami „doświadczalnych” zajęć i te rela-
cjonujące pracę zespołów przedmiotowych. Na-
stępnie prowadzący poszczególne z nich wraz 
z obserwującymi usiedli w grupach i rozpoczęli 
dyskusję nad pracą uczniów, zastosowanymi 
metodami, technikami pracy. Wymiany zdań ob-
fitowały w liczne pochwały, ale też konstruktyw-
ne wskazówki do dalszego doskonalenia. 

Rozmowy te pokazały po raz kolejny, że śro-
dowisko nauczycielskie otwarte jest na nowe 
wyzwania, nie unika tematów trudnych, potrafi 
przyjąć pochwały, ale też życzliwą krytykę, ma-
jąc cały czas na uwadze dobro uczniów.

Po długiej i obfitującej w informacje dyskusji 
zebrani przenieśli się do Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach, gdzie zjedli obiad i obejrzeli 
program taneczny przygotowany przez uczniów 
Gimnazjum w Niepołomicach. Kolejną część 
goście spędzili również w komnatach zamku, 
słuchając wykładów dr. Jacka Strzemiecznego 
i dr Marii Foryś. Dyrektor Centrum Edukacji Oby-
watelskiej podkreślił znaczenie twórczej pracy 
z uczniami, zaprezentował etapy jej doskonale-
nia, z kolei dr Maria Foryś przedstawiła koncep-
cje kształcenia ucznia zdolnego. 

Sympozjum Twórczego Nauczyciela stało się ko-
lejną okazją do dyskusji nad pracą nauczyciela. 
Dyskusji, która poprzez konstruktywne uwagi 
i pozytywne opinie, stanie się wskazówką, dro-
gą do lepszych działań na rzecz ucznia. To spo-
tkanie nauczycieli, którzy wzajemnie obserwują 
swoje zajęcia, nabywają nowe doświadczenia, 
widzą mocne strony prowadzonych przez siebie 
lekcji, ale także te do poprawy. 

Sympozjum Twórczego Nauczyciela to okazja 
do doskonalenia pracy nauczyciela – nauczycie-
la samokrytycznego, ale dzięki temu twórczego, 
otwartego. Pedagoga, który potrafiąc właściwie 
zaplanować swoje lekcje, swoim przykładem 
nauczy uczniów jak efektywnie zaplanować ich 
naukę. 

TwóRCZY NAUCZYCIEl 

Czyli Jaki?
Współpraca nauczycieli w procesie doskonalenia lekcji to temat, który interesuje  
wielu pedagogów. Wspólna praca wydaje się być oczywista, ale czy nie jest tak, 
że mnogość zadań do wykonania, pośpiech sprawiają, że tak naprawdę na rzetelną 
współpracę pozostaje niewiele czasu?

Beata kukiełka
nauczyciel j. polskiego w gimnazjum 

w Niepołomicach

Edukacja
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Mały jUbilEUSZ W pRZEdSZkolU

W doliNiE Słońca

bookcRoSSiNg W ZakRZoWiE

SpotkaNiE śWiątEcZNE W tygRySkU

W piątek 21 listopada w Przed-
szkolu Samorządowym w Woli 

Batorskiej miał miejsce mały jubi-
leusz - już po raz piąty odbył się 
,,Wieczór Poezji Dziecięcej”. Dzieci 
wraz z rodzicami przygotowały 
wiersze polskich poetów. Na scenie 
w Domu Kultury pojawiły się Kotki, 
Kaczka-Dziwaczka, Myszka Miki, 
Krakowianka oraz wiele innych po-
staci. Mali aktorzy pokonując tremę 
odważnie recytowali wiersze samo-
dzielnie, z rodzeństwem lub z rodzi-
cami. Dzieci za swoje występy otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz 
książeczki. Po recytacji przyszedł 
czas na słodkości. Wszystkim wyko-
nawcom serdecznie gratulujemy!

W piątek 19 grudnia w Przedszko-
lu Sportowo-Tanecznym Tygry-

sek odbyło się spotkanie świąteczne.
Bożonarodzeniowy nastrój zapa-
nował w przedszkolu, kiedy dzieci 
i wszyscy pracownicy przedszkola 
zgromadzili się razem przy świą-
tecznym stole. Zanim zjedliśmy 
wigilijny obiad, zgodnie z tradycją 
podzieliliśmy się opłatkiem, złoży-
liśmy sobie życzenia oraz wspólnie 
zaśpiewaliśmy kolędy. Po posiłku 
rozpoczęliśmy przygotowania do 
świątecznego spotkania, na które 
zostali zaproszeni rodzice oraz ro-
dzeństwo przedszkolaków.
Uroczystość rozpoczęło przedsta-
wienie jasełkowe, w którym wystą-
pili rodzice dzieci z grupy Kangurki. 
Aktorzy w ciekawy i zabawny spo-
sób zaprezentowali krótką historię 
narodzin Jezusa. Na scenie oprócz 
Maryji i Józefa pojawili się między 
innymi aniołowie, pasterze, Trzej 
Królowie oraz diabełek i król Herod. 
W przedstawieniu wystąpiły także 
dwie owieczki (w tych rolach absol-
wenci naszego przedszkola).
Dzieciaki były zachwycone rozgry-
wanymi scenami oraz umiejętno-

ściami aktorskimi swoich rodziców. 
Przedstawienie zakończyło się suk-
cesem, a świadczyły o tym gromkie 
brawa. Wszystkie dzieci oraz zebrani 
w przedszkolu goście docenili cięż-
ką pracę rodziców, którzy wśród 
różnych domowych i zawodowych 
obowiązków znaleźli czas, aby przy-
gotować jasełka dla swoich pociech.
Potem zaprezentowały się wszyst-
kie przedszkolaki w zimowej pio-
sence i bożonarodzeniowym wier-
szu z życzeniami. W dalszej części 
spotkania pani dyrektor Alina Ja-
chimczak podsumowała rodzinny 
konkurs na najpiękniejszy bożo-
narodzeniowy stroik. W konkursie 
udział wzięło 29 prac, które ocenio-
no w kilku kategoriach. Wszystkie 
nagrodzone dzieci otrzymały pa-
miątkowy dyplom i upominek. Na 
zakończenie wszyscy udali się na 
przygotowany poczęstunek.
Cała uroczystość przebiegła w bar-
dzo miłej atmosferze, wywołując ra-
dość i uśmiech na twarzach dzieci.
Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomogli w organi-
zacji tego magicznego dnia.

teResa kuŚ
nauczyciel w Przedszkolu Samorządowego w woli batorskiej

Joanna BaJeR
nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego w SP w Suchorabie

Halina tRzos
nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy VI

uCznioWie klasy Vi
Szkoły Podstawowej w Zakrzowie

MaRia zielińska
nauczyciel w Przedszkolu Sportowo-Tanecznym Tygrysek
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18 grudnia 2014 r. w Szkole 
Podstawowej w Zakrzowie 

odbyło się „Szkolne Święto Wolnych 
Książek” - bookcrossing. Wyglądało 
to tak, że uczniowie zainteresowa-
ni akcją spotykali się w określonej 
klasie i tam wymieniali się książ-
kami. Wiele osób znalazło książki, 
których wcześniej nie mieli okazji 
przeczytać, a bardzo tego chcieli. 
Organizatorzy akcji, uczniowie kla-

sy VI, przygotowali dla uczestników 
pamiątkowe zakładki do książek, 
które wykonali własnoręcznie .
Mamy nadzieję, że dzięki takim 
akcjom, czytanie znów będzie po-
pularne i modne. My, z pewnością, 
powtórzymy to książkowe spotka-
nie na wiosnę.
Może inne szkoły z naszej gminy 
zechcą wymienić się z nami książ-
kami? Zapraszamy!

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach  
publicznych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Suchorabie odwiedzili Ośro-

dek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny 
dla Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie „Dolina Słońca” w podkra-
kowskich Radwanowicach. Z zainte-
resowaniem zwiedzali poszczególne 
sale i poznawali formy pracy obser-
wując zajęcia podopiecznych ośrod-
ka. Największe wrażenie na uczniach 
zrobiła sala doświadczeń świata, 
w której znajdowało się łóżko wod-
ne. Specjalnie dla uczniów naszej 
szkoły podopieczni teatru „Radwa-

nek” zaprezentowali przedstawienie 
pt. „Franek z Doliny Słońca” z  narra-
cją Anny Dymnej i innych wybitnych 
aktorów scen polskich. Ta piękna 
opowieść o niepełnosprawnym 
intelektualnie chłopcu, który swo-
je szczęście odnajduje w ośrodku 
„Dolina Słońca” przybliżyła naszym 
uczniom problem „inności” i zna-
czenie słowa „tolerancyjny” - mówi 
organizatorka szkolnej wycieczki. 
Niezwykła gra aktorów, piękne stro-
je, muzyka oraz multimedialna de-
koracja zrobiły ogromne wrażenie.

Edukacja
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śWiąteczNe PRzedStaWieNie
MaRzena GóRka

nauczyciel j. polskiego w SP w Niepołomicach

Jak co roku w bożonarodzeniowy klimat i świą-
teczny nastrój wprowadzili nas młodzi akto-

rzy z Teatru Fantazja i Sceny Apollo, którzy pod 
kierunkiem swoich opiekunów – Ewy Głuc i Mał-
gorzaty Wróbel przygotowali jasełka. Dzięki ich 
wspaniałej grze, właściwie dobranym tekstom, 
doskonałej oprawie muzycznej i pięknej sceno-
grafii mogliśmy na nowo przeżyć cud Bożego 
Narodzenia.

Przedstawienie otwierają aniołowie krótką re-
fleksją nad tajemnicą narodzin Jezusa i jego 
miejscem w sercu współczesnego człowieka. 
Zaraz po tej pełnej spokoju i harmonii scenie 
oczom widza ukazują się rozwrzeszczane diabły, 
które snują plany, jak zniszczyć między ludźmi 
wzajemną miłość i miłość do Boga. Dochodzą 
do przekonania, że najskuteczniejsze będzie 
zabranie ludziom czasu, podsuwanie różnych 
dziwnych pomysłów, fałszywych nadziei, ego-
izm, podsycanie żądzy pieniądza i przedkła-
danie dobrej zabawy ponad wszystko. Diabły 
uciekają, bo oto w oddali słychać słowa pięknej 
kolędy i anioła zwiastującego „radość wielką”. 
W ubogiej stajence małego Jezusa witają anio-
łowie, a tuż za nimi biedni pastuszkowie niosą-
cy ze sobą skromne dary. Nie zabrakło również 
dostojnych mędrców ze Wschodu, którym drogę 

oświecała gwiazda. I choć od tamtych wydarzeń 
minęło wiele wieków, co roku na nowo wspomi-
namy i przeżywamy to wydarzenie.

Aby spokój i pokój ogarnął nasze serca, życz-

my sobie nawzajem daru miłości, bo ci są tylko 
szczęśliwi, którzy go posiadają. Jedynie w blasku 
tej Miłości, która przyszła zbawić świat, świątecz-
na atmosfera i tworzące ją zwyczaje odnajdują 
najgłębszy sens.
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piRaci i śWięty Mikołaj! tURNiEj piękNEgo cZytaNia

3 grudnia 2014 r. w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa w Nie-

połomicach Katolicki Teatr Edukacji 
zaprosił uczniów klas I – III z naszej 
szkoły na przedstawienie teatralne 
pt: „Piotruś Pan, piraci i Święty Mi-
kołaj!”. Młodzi widzowie podziwiali 
grę aktorów, scenografię oraz opra-
wę świetlną i muzyczną. 

Po przedstawieniu na dzieci czeka-
ła niespodzianka. Na scenie pojawił 
się Święty Mikołaj, który obdarował 
wszystkich wspaniałymi prezen-
tami. Było wiele śmiechu i radości. 
Dziękujemy aktorom za piękne 
przedstawienie i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne zaproszenie.

Działając zgodnie z twierdze-
niem: człowiek nie rodzi się czy-

telnikiem, zamiłowanie do książki 
trzeba w nim obudzić; w szkole 
podstawowej w Zabierzowie Bo-
cheńskim zorganizowano turniej 
pięknego czytania. 
Najpierw odbywały się etapy klaso-
we, w których każdy przygotował 
ciekawą interpretację fragmentu ul- 
ubionej, popularnej książki. Zwy-
cięzcy zakwalifikowali się do etapu 
szkolnego, który odbył się 16 grudnia. 
Komisja z chęcią przysłuchiwała się 
ciekawym interpretacjom i przyzna-
wała punkty za: płynność czytania 

i dykcję oraz interpretację tekstu. 
Uczniowie musieli wykazać się „gięt-
kością języka”, wyczuciem nastroju 
i pomysłowością. Poziom prezenta-
cji był wyrównany, niewielkie róż-
nice w ilości punktów przesądziły 
o wygranej. Zwycięzcami zostali:
I miejsce - Franciszek Baran z kl. VI
II miejsce - Natalia Wilkosz z kl. V a
Wyróżnienie otrzymali:
Weronika Marszałek z kl. V b, 
Magdalena Landowska z kl.V a, 
Łukasz Wąs z kl. VI.
Wszystkim gratulujemy i zaprasza-
my do uczestnictwa w następnych 
konkursach polonistycznych. 

anna GąsłoWska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w woli batorskiej

izaBela koRBut
nauczyciel j. polskiego w ZSzOI w Zabierzowie bocheńskim

patRiotycZNy WyStęp W oStoi

18 listopada uczniowie Gimna-
zjum Społecznego im. Lady 

Sue Ryder w Woli Batorskiej od-
wiedzili Centrum Chorych na SM 
OSTOJA w Woli Batorskiej. Młodzież 
zaprezentowała patriotyczny pro-
gram artystyczny „Odważyć się być 
wolnym” przygotowany z okazji 
Święta Niepodległości 11 listopada. 
W drugiej części pacjenci i grupa 
gimnazjalistów wspólnie zaśpiewa-

li kilka pieśni związanych z czynem 
legionowym, m.in. „Wojenko, wo-
jenko”, „Ułani, ułani”, „Pierwsza Ka-
drowa”, „Marsz Pierwszej Brygady”. 
To już kolejna, tradycyjna wizyta 
patriotyczna u pacjentów chorych 
na stwardnienie rozsiane. 
Dziękujemy za współorganizację 
wieczoru Kazimierzowi Biernatowi 
i Marioli Grochot. Liczymy na dalszą 
współpracę.

MaRCin słoCzyński
opiekun Koła Teatralnego „Samo-wolka” nauczyciel historii w Gimnazjum w woli batorskiej

Edukacja
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MicKieWiczoWSKie oBRazy PRzyRody

W 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Staniątkach świętowała 125. 
rocznicę swojego istnienia. Obchody jubileuszu 
zostały połączone z Dniem Patrona Szkoły 
i stały się powodem ogłoszenia gminnego 
konkursu plastycznego.

MaRia kleszCz
nauczyciel historii i j. polskiego w SP w Staniątkach

aNiMalS Rock

Po raz kolejny w szkole języka 
angielskiego Early Stage ruszył 

międzynarodowy projekt. W tym 
roku pod hasłem Animals Rock. 
Dzięki niemu uczniowie podczas 
zajęć będą rozmawiać o swoich pu-
pilach, poznają zwierzęta z różnych 
stron świata, a obserwując je, zasta-
nowią się nad rolą, jaką zwierzęta 
pełnią w naszym życiu. 
Projekt nie tylko wzbogaci słownic-
two uczniów, ale przede wszystkim, 
uczuli na zagrożenia, które wynika-
ją z nielegalnego handlu zwierzę-
tami. Nauczy, jak odpowiedzialnie 
dbać o swoje zwierzęta domowe, 
a także jak pomagać tym niechcia-
nym i porzuconym. 
Wszystkie te zagadnienia zostaną 
osadzone w piosenkach projekto-
wych, które napisała Joanna Zarań-
ska wraz z trzykrotnym laureatem 
nagrody Fryderyka, pianistą jazzo-
wym – Michałem Tokajem. Jak co 
roku lektorzy będą zachęcać swo-

ich uczniów do śpiewania i nagry-
wania piosenek – stworzenia płyty. 
Z jej sprzedaży pieniądze zostaną 
przekazane na wsparcie działań 
zmierzających do ochrony przed 
wyginięciem tygrysów oraz po-
prawę standardu życia zwierząt ze 
schroniska w Korabiewicach. 
Do współpracy szkoła zaprosiła or-
ganizacje WWF Polska oraz Vivę – 
Akcję na rzecz zwierząt. Współpraca 
z tak uznanymi partnerami z pew-
nością przyniesie wspaniałe efekty. 
Zatem, do dzieła!

kataRzyna PeRżyło
lektor Early Stage

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie 
„Mickiewiczowskie obrazy przyrody”, którego 
honorowym patronem został Burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice, zostało skierowane do 
uczniów szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. Zadaniem konkursowym było wykona-

nie płaskiej pracy plastycznej będącej ilustracją 
a zarazem interpretacją jednego z zapropono-
wanych fragmentów „Pana Tadeusza”, zawierają-
cego opis przyrody.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace są dowo-
dem wielkiego talentu ich autorów, pomysłowo-
ści, wyobraźni i wrażliwości na piękno przyrody 
oraz urodę mistrzowskiego języka poezji. Trud-
no było wybrać prace zwycięskie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opie-
kunom artystycznym dziękujemy za ogromne 
zaangażowanie. Życzymy rozwijania plastycz-
nych umiejętności i pielęgnowania wrażliwego 
patrzenia na piękno przyrody ojczystej. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:
W grupie uczniów klas I – III
i miejsce - Nadia Włodarczyk (Suchoraba), Julia Bera 
(Staniątki), Gabriel Gracz (Wola Batorska);
ii miejsce - Daria Stefańska (Staniątki), Amelia Ślusarek 
(Podłęże), Kamil Szybiński (Staniątki), Marlena Lesiak 
(Niepołomice);
iii miejsce - Mateusz Mitoń (Podłęże);
Wyróżnienia - Karolina Radziszowska, Huber Małecki 
(Niepołomice), Dawid Sosiński (Podłęże), Amelia Ślu-
sarczyk, Gabriela Marecik, Julia Sakwa (Staniątki);

W grupie uczniów klas IV – VI
i miejsce - Antoni Korbut, Mateusz Różeński (Za-
bierzów Bocheński), Grzegorz Druzgała, Magdalena 
Budkiewicz, Barbara Kubik, Sabina Smoleń (Staniątki), 
Wioletta Wideł (Zakrzów), Wiktoria Czop, Emilia Celary 
(Suchoraba);
ii miejsce - Joanna Waśniowska (Zabierzów Bocheń-
ski), Alicja Celary, Julia Skimina (Suchoraba), Joanna 
Gniadek (Staniątki);
iii miejsce - Anna Kinal (Niepołomice);
Wyróżnienia - Filip Nowak, Wiktor Kozdrój (Niepoło-
mice - Podgrabie); Patrycja Pawlik, Amelia Jastrzębska 
(Staniątki), Liwia Pietrucha (Zabierzów Bocheński).

Edukacja
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ii MiEjScE patRyka cEbUlSkiEgodZiEń życZliWości

20 listopada 2014 odbył się X 
Regionalny Konkurs Recy-

tatorski Poezji Józefa Barana w Bo-
rzęcine.
Wzięli w nim udział uczniowie Ze-
społu Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II z Niepołomic. Najpierw 
odbył się etap szkolny, który zorga-
nizowali i przeprowadzili poloniści. 
Do etapu regionalnego uczniów 
przygotowała autorka tego artyku-
łu. Po etapie szkolnym do Borzęci-
na pojechali: Patrycja Sendorek kl. 
IV THE, Arletta Strączyńska - kl. IV 
THE oraz Patryk Cebulski - kl. IA. Wa-
runkiem uczestnictwa było przygo-
towanie recytacji dwóch wierszy 
autorstwa Józefa Barana.
Borzęcin to rodzinna miejscowość 
współczesnego poety Józefa Bara-
na. Od kilku lat są tam organizowa-
ne konkursy recytatorskie. W każ-
dym uczestniczy sam poeta, będąc 
zarazem członkiem jury. W tym roku 
przewodniczącym jury był prof. Bo-
lesław Faron.
W konkursie uczestniczyło niemal 80 
uczniów z trzech powiatów. W dru-
gim etapie finaliści wygłosili drugi 
przygotowany tekst. Gdy jury ogło-

W 1973 roku w Stanach Zjed-
noczonych ustalono, że 21 li-

stopada będzie Światowym Dniem 
Życzliwości i Pozdrowień. Ma on 
stanowić wezwanie do pokoju. Do 
dziś 21 listopada funkcjonuje jako 
„World Hello Day” w 180 krajach. 
Jednym z nich jest Polska. 
W tym roku uczniowie Gimnazjum 
Społecznego w Woli Batorskiej po-
stanowili włączyć się w te obchody. 
Klasa I B wraz z wychowawcą zorga-
nizowała konkurs z tej okazji. W pią-
tek 21 listopada za okazaną innym 

życzliwość można było otrzymy-
wać specjalne serduszka. Najwięcej 
uzbierała ich uczennica kl. 1 A – 
Anna Cieśla. Otrzymała za to słodką 
nagrodę, którą życzliwie podzieliła 
się z kolegami i koleżankami. 
Mamy nadzieję, że takie pozytyw-
ne postawy utrzymają się dłużej. 
Bycie miłym i życzliwym nie musi 
wiele kosztować, ale za to przynosi 
wielkie korzyści wszystkim. Za-
chęcamy zatem do tego, by każdy 
dzień był Dniem Życzliwości i Po-
zdrowień. 

BaRBaRa sołkoWska
nauczyciel j. polskiego w ZS w Niepołomicach

sylWia MięDzyBRoDzka
nauczyciel j. polskiego opiekun Koła wolontariusza „Dobra wola”

level GaMe
MałGoRzata PoRęBska

nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum w woli batorskiej, polski koordynator projektu level Game – Class of Peace

Od 26 do 30 października 2014 przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej Przemy-
sław Dereń, Krzysztof Kalisz i Jakub Dąbroś pod 
opieką pani Małgorzaty Porębskiej, przebywając 
w Viljandi (Estonia), dopracowywali szczegóły 
projektu Level Game – Class of Peace finansowa-
nego ze środków Programu Erasmus+.

Organizatorem projektu jest Rada Miasta Viljandi 
we współpracy z Gimnazjum w Woli Batorskiej. 
Do udziału w projekcie zgłosiło się 60 klas. Ponad 
1000 uczniów postanowiło podjąć wyzwanie 
i rozpocząć realizację comiesięcznych zadań. 

Ideą przedsięwzięcia jest zintegrowanie uczniów 
w zespołach klasowych poprzez wspólną grę 
trwającą przez cały rok szkolny. Młodzież ma do 
ukończenia 8 poziomów. Raz w miesiącu koordy-
natorzy projektu podają klasom kolejne zadania 
do wykonania, pozostałe utrzymując w tajem-
nicy. Niewykonanie zadania z danego miesiąca 
uniemożliwia awans na następny poziom. Efekty 
pracy grup są zamieszczane na specjalnie do tego 
celu stworzonej stronie internetowej (www.level-
game.ee). Samorządy uczniowskie szkół zachęca-

ją klasy do wspólnej zabawy i zacieśniania przy-
jaźni. Pomysłodawcy projektu trzymają kciuki za 
wszystkie klasy i mają nadzieję, że jak najwięcej 
grup ukończy grę na najwyższym poziomie. 

Na czym polegały zadania uczniów podczas 
wyjazdu? Uczniowie pracowali nad budżetem 
projektu, decydowali, na co należy przeznaczyć 
dostępne środki. Szybko okazało się, że kilka 
tysięcy euro to wcale nie jest tak dużo, jak się 
początkowo wydawało. Młodzież pracowała 
nad logo projektu oraz innymi materiałami gra-

ficznymi, wymyślała hasła promujące projekt. 
Uczniowie uczyli się również administrowania 
polską częścią strony internetowej. 

Jak wygląda praca klas w szkołach? Zadanie paź-
dziernikowe polegało na stworzeniu portretu 
klasy w dowolnej technice. Młodzież zakończy-
ła również zdanie listopadowe, którego celem 
było przygotowanie mapy talentów i zdolności 
wszystkich uczniów z danej klasy i zaprezen-
towanie jej w atrakcyjnej i niebanalnej formie. 
Przed klasami kolejne wyzwania. 

Edukacja

Rozwiązanie zadania  
z iii okładki

siło wyniki, okazało się, że wśród lau-
reatów znalazł się uczeń naszej szkoły 
– Patryk Cebulski. Zajął II miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy, a laureat piękną nagrodę 
książkową. Nauczyciele, których 
uczniowie przeszli do finału rów-
nież otrzymali nagrody książkowe 
z dedykacją poety.
Konkurs był świetnie zorganizowa-
ny, a nasi uczniowie zdobyli kolejne 
doświadczenia uczestnicząc w tym 
pięknym święcie poezji. Recytato-
rzy byli dobrze przygotowani i wy-
kazali się dużą kulturą języka.
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Zabierzów Bocheński

Na mapach:  50°03′58,1″N 20°18′31,5″E
Ludność: 1654

Sołtys: Stanisław Grochot
Kontakt: tel. 12 281 65 74

Dzielnicowy: st. sierż. Przemysław Stach
Komisariat Policji w Niepołomicach

tel. 12 281 41 11

Powierzchnia: ok. 1096 ha

Zabierzów Bocheński położony jest w zachodniej części Kotliny Dom Kultury, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 
Sandomierskiej, w mezoregionie Doliny Wisły. Odrębny jest przysiółek Zaborcze, leżący na południu wsi, 
Północna granica wsi opiera się o linię Wisły i obejmuje zakole w pobliżu Puszczy Niepołomickiej. 
rzeki, wcinające się głęboko na północ, aż pod wysoką terasę Między tym przysiółkiem a Puszczą Niepołomicką rozciąga się 
Wysoczyzny Proszowickiej. W zakolu tym rozciąga się las Koło, kilka stawów o powierzchni kilkunastu hektarów, powstałych 
stanowiący jedno z kilku uroczysk, oderwanych od głównego w latach 1968-1980, w wyniku bagrowania żwirów i piasków; 
kompleksu Puszczy Niepołomickiej. po części żwirowisko jest nadal czynne. 
Południowa granica wsi biegnie skrajem puszczy, wzdłuż W północnej części wsi są dwa odosobnione, ale duże 
którego płynie potok Drwinka. Wzdłuż osi Doliny Wisły, przysiółki, Łąki i Łaźnia. W różnych miejscach wsi i w jej 
północnym skrajem zwartej zabudowy wsi, przebiega główna przysiółkach, a w szczególności w enklawie przysiółka Łaźnia, 
arteria drogowa Powiśla, łącząca Niepołomice przez Uście znajduje się co najmniej kilkanaście typowych dla Nadwiśla 
Solne, po Szczurową, a dalej – Dąbrowę Tarnowską. W drewnianych domów, z których siedem pochodzi z końca XIX 
centrum wsi krzyżuje się z nią lokalna droga łącząca północne i początku XX wieku. Są to domy parterowe, konstrukcji 
przysiółki z południowymi. zrębowej, z wysuniętymi okapami, podpartymi wysuniętymi na 
Zabierzów Bocheński składa się z wielu rozproszonych zewnątrz belkami sufitowymi, z gankami lub oszklonymi 
pojedynczych zagród, grup, zabudowań i przysiółków. werandami wzdłuż frontowej ściany.

Właściwe centrum tworzy skrzyżowanie dróg, gdzie mieszczą 
się większe sklepy, Ochotnicza Straż Pożarna, ośrodek zdrowia, 
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Zabierzów Bocheński
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Pierwsza wzmianka dotycząca obecnej wsi Zabierzów 
Bocheński, ale bez wymienienia jakiejkolwiek nazwy, pochodzi 
z 1337 r. Ówczesny właściciel tego terenu biskup krakowski 
Jan Grot nadał Piotrowi Zaja dąbrowę koło wsi Wola 
(późniejsza Zabierzowska), graniczącą z Wolą Prokopa (to jest 
z obecną Wolą Batorską), celem osadzenia tam nowej wsi. 
W 1347 r. wieś została lokowana na niemieckim prawie 
średzkim, ale nadal nie wymieniono jej nazwy. 

Dopiero w 1398 r. podano, że wieś Zabierzów wchodzi w skład 
biskupich dóbr w kluczu wawrzeńczyckim. Zabierzów 
Bocheński należał do parafii w Wawrzeńczycach. Na 
podstawie zgody i fundacji biskupa krakowskiego, kardynała 

a szerokość – 21 m. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Jana Aleksandra Lipskiego, ówczesny proboszcz kościoła 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVII w., odnowiony w Wawrzeńczycach Stanisław Cetnarski w 1742 r. wystawił 
w 1997 r. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz z obrazem w Zabierzowie na Zaborczu niewielki filialny kościół z drzewa 
Pana Jezusa Miłosiernego z 1989 r., a w kaplicy północnej stoi sosnowego. Otrzymał on wezwanie Miłosierdzia Bożego 
figura Pana Jezusa ukrzyżowanego wykonana w 2001 r., i Opieki Najświętszej Panny Marii. Pod koniec XIX w. w tym 
wkomponowana w odratowane i odnowione elementy starego samym miejscu zbudowano nowy, murowany kościół, stojący 
ołtarza z nawy głównej. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, do dnia dzisiejszego. W 1894 r. przy kościele erygowano 
umieszczony obok krzyża, pochodzi z końca XIX w. Stacje parafię, ale już pod skróconym wezwaniem Opieki Najświętszej 
Drogi Krzyżowej, malowane na płótnie, pochodzą z 1995 r.Panny Marii. 

Środowisko Kościół, wybudowany w latach 1878-1881, to obiekt 
murowany z cegły, w kształcie krzyża rzymskiego, kryty Cały obszar Zabierzowa Bocheńskiego leży na terenie 
czerwoną dachówką. Maksymalna długość kościoła to 33 m, holoceńskiej terasy zalewowej Wisły i Drwinki. Topografia tej 

terasy doskonale ilustruje tezę o stopniowym przesuwaniu się 
koryta Wisły z linii dzisiejszej Drwinki coraz bardziej na północ, 
w kierunku Wysoczyzny Proszowickiej. Świadczą o tym bardzo 
liczne starorzecza, wijące się w najrozmaitszych kierunkach po 
całym obszarze wsi.

W północno-zachodniej części Zabierzowa Bocheńskiego, 
między przysiółkami Łąki – od południa i Łaźnia – od północy, 
w głębokim i obszernym zakolu Wisły znajduje się las Koło. 
Obejmuje on powierzchnię ok. 200 ha. Występuje tu głównie 
nadal współcześnie tworzona leśna gleba brunatna właściwa, 
czyli rodzaj mad brunatnych. Uroczysko niemal w całości 
porasta las liściasty, czyli grąd niski, w postaci zbliżonej do 
naturalnej. Na drzewostan składa się przeważnie dąb 
szypułkowy, w tym drzewa pomnikowe oraz grab zwyczajny, 
a także lipa drobnolistna i olcha czarna. 

Osobliwością lasu Koło jest częściowy rezerwat leśny Koło, 
zajmujący powierzchnię 3,13 ha. Występują w nim nieomal 
wszystkie charakterystyczne cechy grądu niskiego. 

Hysne, Psiarskie czy Żubrowe?

Według legend osada „Hysne” miała zostać 
założona przez jeńców tatarskich, którzy zostali 
w tym miejscu osadzeni. 

Istniała tam później leśniczówka o nazwie „Hysne”, 
która ma stać w miejscu dawnej psiarni 
królewskiej. Stąd zwana była niegdyś również 
„Psiarskie”. 

Inna nazwa używana przez pewien czas dla 
oznaczenia tego miejsca to „Żubrowe”, bo właśnie 
tutaj w 1938 r. przywiezione zostały żubry 
z Puszczy Białowieskiej. Specjalnie dla nich 
zbudowano prowadzącą stąd do rezerwatu drogę, 
zwaną właśnie z tego powodu „żubrostradą”.

Zabierzów Bocheński
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Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim. 
Budynek szkoły został oddany stowarzyszeniu przez Urząd 
Miasta w użyczenie i został staraniem gminy odremontowany.

Konsekwentnie od 2001 r. szkoła realizuje program pedagogiki 
kreatywności poprzez obowiązkowe lekcje twórczości. Dzięki 
niemu młodzież kształtuje postawę przedsiębiorczości 
i umiejętność podejmowania inicjatywy; rozwija postawę 
twórczą, uczy się komunikacji interpersonalnej, pracy 
w grupie, negocjacji, debat, rozwiązuje twórcze problemy. 
Szkoła prowadzi autorski projekt rozwijania kreatywności – 
Szkolną Ligę Twórczości.Zespół szkół, w którym funkcjonują oddziały i grupy 

integracyjne. W jego skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Gimnazjum kładzie nacisk na rozbudzanie zdolności 
S. Żeromskiego oraz Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi. artystycznych młodzieży. Uczniowie pracując w małych 
Zespół realizuje projekty unijne oraz PFRON. Zlikwidowane grupach mają możliwość prawdziwego zaangażowania 
zostały bariery architektoniczne w budynkach i dostosowano w proces twórczy; kręcą filmy, reklamówki, etiudy filmowe. 
je do potrzeb dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Działa Szkolne Koło Teatralne „EX-Trema”, Koło Muzyczne, 

uczniowie jeżdżą do teatru, filharmonii i opery. Placówka Początki istnienia szkoły w Zabierzowie Bocheńskim sięgają XIX 
współpracuje w zakresie sztuk plastycznych z Domem stulecia. Naukę rozpoczęto 1 września 1889 r. Szkoła była 
Kultury. Uczniowie biorą udział w konkursach artystycznychjednoklasowa, etatowa, mieszana. Nauka odbywała się 
i mają w nich znaczące osiągnięcia, również na szczeblu w wynajętej u gospodarza izbie. W kolejnych latach szkoła 
ogólnopolskim. przechodziła różne zmiany, związane z rosnącym 

zapotrzebowaniem, a także kolejnymi reformami systemu Szkoła realizuje bardzo wiele projektów, w tym 
edukacji. Ciężkie dni przechodziła podczas obu wojen międzynarodowych, uczniowie spotykają się z rówieśnikami 
światowych. Po II wojnie światowej szkołę odtworzono, przez z innych krajów m.in... w ramach programu Comenius (Wielka 
wiele lat funkcjonowała tutaj Szkoła Przysposobienia Brytania, Szwecja, Estonia, Niemcy). Pozyskuje się środki 
Rolniczego, a później Zbiorcza Szkoła Gminna. Systematycznie z projektów POKL, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych 
poprawiano warunki lokalowe, remontując i rozbudowując źródeł.
obiekt przez te wszystkie lata. 

Przedszkole zostało wybudowane w czynie społecznym jako 
dom katechetyczny dla parafii w Zabierzowie Bocheńskim, 
którego pomysłodawcą i budowniczym był ks. dziekan 
Kazimierz Włoch. Zostało oddane do użytku w styczniu 1992 r. 
Od września 2003 r. otwarto tutaj pierwszy w gminie oddział 
integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych. 

Ośrodek zdrowia w Zabierzowie Bocheńskim wybudowany 
został staraniem władz gminy Niepołomice przy ogromnym 
zaangażowaniu społeczności lokalnej – Zabierzowa 
Bocheńskiego, Woli Batorskiej, Woli Zabierzowskiej i Chobotu. 
Oddany do użytku w grudniu 2002 r. Przyjmują tu lekarze 
pierwszego kontaktu; działa Gabinet Fizjoterapii.

Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim rozpoczęło swoją 
działalność 1 września 2001 r. dzięki porozumieniu zawartemu 
przez burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 
ze stowarzyszeniem Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły 

Gimnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego
32-007 Zabierzów Bocheński 323
tel. 12 251 30 07
www.gimzab.home.pl
gimzab3@wp.pl
dyr. Dorota Kulesza

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
32-007 Zabierzów Bocheński 465
tel. 12 281 68 42, 12 281 68 45
www.spzab.h2.pl
spzab@wp.pl
dyr. Lucyna Bednarczyk

Przychodnia
32-007 Zabierzów Bocheński 468
tel. 12 281 68 36, 12 350 26 30

Zabierzów Bocheński
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W kościele w Zabierzowie Bocheńskim we mszach św., można 
uczestniczyć: pn 18.00 (zima 17.00), wt-pt 6.45 (wakacje 
7.00), sb 7.00, 18.00 (zima 17.00), dodatkowo w I i III piątek 
miesiąca 18.00 (zima 17.00); nd 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 
(wakacje 8.00, 10.30, 15.00)

odpusty: Opieki NMP – druga niedziela listopada, MB 
Szkaplerznej – 16 lipca

Dom kultury powstał w sierpniu 1991 r. Na stałe działają 
grupy: plastyczna, teatralna i akrobatyczna. O talentach 
plastycznych świadczą liczne nagrody zdobywane na różnego 
rodzaju konkursach, nawet międzynarodowych. W ciągu 
całego roku jest bardzo bogata oferta kulturalna: spotkania Młodzież i dzieci uzdolnione sportowo mają możliwość 
z rzeźbiarzami, malarzami, poetami i podróżnikami, wystawy rozwijania swoich talentów w Klubie Sportowym „Dąb”. Jego 
i prezentacje. Tradycją również stał się organizowany przez początki sięgają 1975 r. Działają tu trzy drużyny piłkarskie: 
parafię konkurs palm wielkanocnych. Przy domu kultury seniorzy, juniorzy i trampkarze. Treningi odbywają się kilka 
prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Koło Emerytów razy w tygodniu. Klub posiada boisko, a zimą treningi 
i Rencistów. prowadzone są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. 

Barwy zespołu to zieleń i biel. 3 maja 2012 r. oddano do 
użytkowania nowy budynek klubowy.

Biblioteka działa od 1975 r., jest ona filią Biblioteki Publicznej 
w Niepołomicach. Z jej zbiorów korzystają mieszkańcy 
Zabierzowa Bocheńskiego, Woli Zabierzowskiej i Chobotu. 
Biblioteka zajmuje trzy przestronne pomieszczenia, co 
pozwoliło na stworzenie wypożyczalni dla dorosłych, 
wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni.

W 2013 r. zarejestrowano 648 czytelników, zakupiono 182 Kąpielisko strzeżone wraz z piaszczystą plażą. Wypożyczalnia 
książki. Stan księgozbioru: 9870 woluminów. leżaków, parasoli, sprzętów wodnych takich jak rowerki 

wodne i kajaki, boisko do siatkówki, a także plac zabaw dla 
najmłodszych dzieci. Ponadto przy kąpielisku wydzielone jest 
miejsce do zorganizowania biesiady na świeżym powietrzu. 
Dodatkowo są tutaj dwa zarybione stawy dla amatorów 
wędkarstwa. Na terenie ośrodka jest 15 domków letniskowych 
o wysokim standardzie. 

Jednostka OSP została założona w 1924 r. Obecnie jest 
jednostką typu S-2, działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, zrzesza 52 członków, w tym 14 kobiet, 7 nurków 
oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W jej 
skład wchodzi sekcja ratownictwa wodnego, która dysponuje 
łodzią ratunkową. 

Parafia p.w. Opieki NMP
32-007 Zabierzów Bocheński, tel. 12 281 67 40
www.parafiazabierzow.pl

Ochotnicza Straż Pożarna 
32-007 Zabierzów Bocheński 358
prezes Roman Klima, tel. 504 446 031

Dom Kultury 
32-007 Zabierzów Bocheński 358
tel. 12 281 68 55

Klub Sportowy „Dąb” Zabierzów Bocheński
32-007 Zabierzów Bocheński 559
Kontakt: Stanisław Adamski – prezes, tel. 603 065 227, 
Wiesław Garncarz – wiceprezes, tel. 604 824 576
www.dab-zabierzowbochenski.pl
ksdab@interia.eu

Biblioteka w Zabierzowie Bocheńskim
32-007 Zabierzów Bocheński 358
tel. 12 251 30 18
czynna: pn-wt 13.00-19.00, śr 8.00-15.00, cz 13.00-19.00, pt 
8.00-15.00

Bobrowe Rozlewisko/Bobrowa Osada 
32-007 Zabierzów Bocheński 570 
tel. 664 126 945
recepcja@bobrowe-rozlewisko.pl, 
www.bobrowe-rozlewisko.pl
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tadeusz Piotrowski syn Franciszka i Anny Szeląg urodził się 16 lipca 
1925 r. w Podłężu. Ukończył Liceum Handlowe w Wieliczce. Przed 
wojną zaciągnął się do harcerstwa. Obozy w Zagórzu k. Sanoka 

w 1938 r. oraz na Wileńszczyźnie w 1939 r. okazały się niezmiernie przy-
datne w późniejszej partyzantce. 

Zagrożony aresztowaniem i wywózką na 
roboty do Niemiec, postanawia zacią-
gnąć się do konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego. Przypadkowo trafia na starszego 
sierżanta przedwojennego WP Walere-
go Obidowicza z Zegartowic - Komen-
danta placówki terenowej Batalionów 
Chłopskich i po trzymiesięcznym poby-
cie z kilkoma kolegami z Wieliczki w tej 
miejscowości, w czerwcu 1943 r., składają 
przysięgę przed Komendantem Batalio-
nów Chłopskich.

Po zdobyciu broni z kolumny transpor-
towej, stacjonującej na ulicy od Lednicy 
po Rożnową, w okolicach Wieliczki, za 
przyzwoleniem Walerego Obidowicza ps. 
„Mrówka”, Tadeusz Piotrowski zaciąga się 
w maju 1944 r. do Oddziału partyzanc-
kiego „Żółw” ppor. Franciszka Mroza. Po 
podziale tego Oddziału dla rozproszenia 
w terenie zostaje odkomenderowany do 
ppor. Jana Dala do pododdziału „Dąb”. 
Pierwsze walki z Niemcami rozpoczął 
w Porębie, będąc żołnierzem ww. oddzia-
łów wchodzących w skład zgrupowania 
partyzanckiego „Kamiennik” Obwodu 
„Murawa” Myślenice Armii Krajowej pod 
Komendą ppor. Wincentego Horodyń-
skiego „Kościeszy”. 12 września po likwi-
dacji obozu na Łysinie bierze udział w walkach w okolicy mostu w Gli-
chowie, 13 września w okolicach Lipnika, gdzie ginie kolega z Wieliczki 
Stanisław Lassler ps. „Kania”, następnie do 15 sierpnia w walkach w rejo-
nie Kamiennika i Łysiny. 

W odwecie za pomoc partyzantom Niemcy dokonują w dniach od 15 
do 18 września 1944 r. pacyfikacji wiosek Zasań, Lipnik i Wiśniowa, pa-
ląc 140 zabudowań i mordując 132 osoby z tych miejscowości. 28 listo-
pada Tadeusz Piotrowski z rozkazu Komendanta Obwodu „Kościeszy” 
z oddziałem 10-osobowym pod dowództwem chor. Edwarda Galowit-
za ps. „Olsza” zostają wyznaczeni do konwojowania przez Łysinę, Pcim 
i Zawadkę na górę Kotoń prawdopodobnie tajnego archiwum Komendy 
Obwodu, środków łączności, druków, maszyn do pisania.

Tam już walczyły z Niemcami cztery oddziały krakowskiego Zgrupowa-

nia „Żelbet”. Po spaleniu furmanki z jej zawartością na polecenie „Olszy”, 
aby nie przejęli jej Niemcy, drużyna z Piotrowskim włącza się do walki.  
I w tej bitwie na Kotoniu Tadeusz Piotrowski zostaje ciężko ranny w ramię, 
traci przytomność. Dzięki Galowitzowi i koledze z Wieliczki Ferdynando-
wi Grabowskiemu zostaje zamaskowany gałęziami choiny w zagajniku. 
„Olsza” udając się do najbliższego od lasu domu poprosił gospodarza, 
aby po ustaniu walki udzielić pomocy rannemu partyzantowi. Tadeusz 

Piotrowski przeżył dzięki pomocy udzie-
lonej przez mieszkankę Zawadki, która 
z synem przetransportowała rannego do 
ziemianki, którą zamieszkiwali po pacy-
fikacji wioski przez Niemców. Opatrzo-
ny przez znachora z Harbutowic został 
przetransportowany przez partyzantów 
z terenówki do szpitala polowego w Wę-
glówce.

„Kłos” przeżył wojnę. Dalsze losy Ta-
deusza Piotrowskiego po tak zwanym 
„wyzwoleniu”, to ucieczka przed Urzę-
dem Bezpieczeństwa i NKWD na ziemie 
zachodnie i ukrycie się w szeregach Lu-
dowego Wojska Polskiego, gdzie dzięki 
godnej postawie lekarza wojskowego, 
który zauważył niedowład ramienia, uda-
ło się wyleczyć rękę Piotrowskiego.

Po powrocie na ziemie rodzinne Tadeusz 
Piotrowski włącza się w życie społeczne 
działając w Związku Inwalidów Wojen-
nych w Wieliczce.

Po przemianach ustrojowych w Polsce 
od 9 grudnia 1989 r. działa w Światowym 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej współ-
tworząc wielickie Koło tego Związku.  
21 kwietnia 1994 r. zostaje Prezesem Koła 
Wieliczka ŚZŻ AK i jest nim do rezygna-
cji z funkcji w dniu 30 kwietnia 2014 r.  

Tego samego dnia zostaje Honorowym Prezesem Koła Wieliczka Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Został odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności - 10 września 1946 r.,  
Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk - 10 września 1946 r., Medalem Wojska – 
15 sierpnia 1948 r., Krzyżem Partyzanckim - 6 sierpnia 1948 r. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi - 11 maja 1974 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski - 12 marca 1980 r., Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski - 27 września 1989 r., Medalem pamiątkowym „Akcja Burza”, Krzy-
żem Armii Krajowej z Londynu - 27 marca 1990 r. Medalem Pro Memoria 
i Medalem Pro Patria – 2 maja 2013 r.

Zmarł 23. listopada 2014 r. Został pochowany w asyście Kompani Hono-
rowej Wojska Polskiego 26. listopada 2014 r. na Cmentarzu Komunalnym 
w Wieliczce.

ODSZEDŁ 
PoR. taDeusz PiotRoWski
23. listopada 2014 r. zmarł por. Tadeusz Piotrowski ps. „Kłos”.

stanisłaW DzieDziC
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 

Koło w wieliczce

W kościele w Zabierzowie Bocheńskim we mszach św., można 
uczestniczyć: pn 18.00 (zima 17.00), wt-pt 6.45 (wakacje 
7.00), sb 7.00, 18.00 (zima 17.00), dodatkowo w I i III piątek 
miesiąca 18.00 (zima 17.00); nd 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 
(wakacje 8.00, 10.30, 15.00)

odpusty: Opieki NMP – druga niedziela listopada, MB 
Szkaplerznej – 16 lipca

Dom kultury powstał w sierpniu 1991 r. Na stałe działają 
grupy: plastyczna, teatralna i akrobatyczna. O talentach 
plastycznych świadczą liczne nagrody zdobywane na różnego 
rodzaju konkursach, nawet międzynarodowych. W ciągu 
całego roku jest bardzo bogata oferta kulturalna: spotkania Młodzież i dzieci uzdolnione sportowo mają możliwość 
z rzeźbiarzami, malarzami, poetami i podróżnikami, wystawy rozwijania swoich talentów w Klubie Sportowym „Dąb”. Jego 
i prezentacje. Tradycją również stał się organizowany przez początki sięgają 1975 r. Działają tu trzy drużyny piłkarskie: 
parafię konkurs palm wielkanocnych. Przy domu kultury seniorzy, juniorzy i trampkarze. Treningi odbywają się kilka 
prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Koło Emerytów razy w tygodniu. Klub posiada boisko, a zimą treningi 
i Rencistów. prowadzone są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. 

Barwy zespołu to zieleń i biel. 3 maja 2012 r. oddano do 
użytkowania nowy budynek klubowy.

Biblioteka działa od 1975 r., jest ona filią Biblioteki Publicznej 
w Niepołomicach. Z jej zbiorów korzystają mieszkańcy 
Zabierzowa Bocheńskiego, Woli Zabierzowskiej i Chobotu. 
Biblioteka zajmuje trzy przestronne pomieszczenia, co 
pozwoliło na stworzenie wypożyczalni dla dorosłych, 
wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni.

W 2013 r. zarejestrowano 648 czytelników, zakupiono 182 Kąpielisko strzeżone wraz z piaszczystą plażą. Wypożyczalnia 
książki. Stan księgozbioru: 9870 woluminów. leżaków, parasoli, sprzętów wodnych takich jak rowerki 

wodne i kajaki, boisko do siatkówki, a także plac zabaw dla 
najmłodszych dzieci. Ponadto przy kąpielisku wydzielone jest 
miejsce do zorganizowania biesiady na świeżym powietrzu. 
Dodatkowo są tutaj dwa zarybione stawy dla amatorów 
wędkarstwa. Na terenie ośrodka jest 15 domków letniskowych 
o wysokim standardzie. 

Jednostka OSP została założona w 1924 r. Obecnie jest 
jednostką typu S-2, działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, zrzesza 52 członków, w tym 14 kobiet, 7 nurków 
oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W jej 
skład wchodzi sekcja ratownictwa wodnego, która dysponuje 
łodzią ratunkową. 

Parafia p.w. Opieki NMP
32-007 Zabierzów Bocheński, tel. 12 281 67 40
www.parafiazabierzow.pl

Ochotnicza Straż Pożarna 
32-007 Zabierzów Bocheński 358
prezes Roman Klima, tel. 504 446 031

Dom Kultury 
32-007 Zabierzów Bocheński 358
tel. 12 281 68 55

Klub Sportowy „Dąb” Zabierzów Bocheński
32-007 Zabierzów Bocheński 559
Kontakt: Stanisław Adamski – prezes, tel. 603 065 227, 
Wiesław Garncarz – wiceprezes, tel. 604 824 576
www.dab-zabierzowbochenski.pl
ksdab@interia.eu

Biblioteka w Zabierzowie Bocheńskim
32-007 Zabierzów Bocheński 358
tel. 12 251 30 18
czynna: pn-wt 13.00-19.00, śr 8.00-15.00, cz 13.00-19.00, pt 
8.00-15.00

Bobrowe Rozlewisko/Bobrowa Osada 
32-007 Zabierzów Bocheński 570 
tel. 664 126 945
recepcja@bobrowe-rozlewisko.pl, 
www.bobrowe-rozlewisko.pl

Zabierzów Bocheński
Pożegnanie
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tak oto, po raz kolejny, znów stajemy u progu Nowego Roku. Nie jest 
to rok przestępny, lecz zwyczajny, ale suma jego cyfr wynosi osiem! 
Ósemka zaś jest symbolem nieskończoności Wszechświata, oraz 

ósmej sfery gwiazd stałych u Mikołaja Kopernika. Osiem łączy się z obra-
zem porządku doskonałego, zatem obserwując nieboskłon, niezależnie 
od różnych wydarzeń na ziemi, wszystko powinno przebiegać według 
klasycznych praw astronomii, matematyki i fizyki, znanych ludzkości – le-
piej lub gorzej – od wielu stuleci. Czekają nas, w tym magicznym 2015 
roku, zjawiska okresowe i niespodziewane. Tych drugich, często najcie-
kawszych i wywołujących nie tylko u astronomów dreszcz emocji, nadal 
nie można wcześniej dokładnie przewidzieć. 

Poszukując miejsc dogodnych do obserwacji 
astronomicznych, co miesiąc w gronie mło-
dzieży wyjeżdżamy na weekend w nieodle-

głe Beskidy. 

W czasie ostatnich dwóch wyjazdów, wypadają-
cych w terminach maksimum aktywności rojów 
meteorowych „Leonidy” (18 listopada) oraz „Ge-
minidy” (14 grudnia), kwaterowaliśmy w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym „Pod Jałowcem” 
w Stryszawie oraz w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „U Kudłaczy na Kudłaczach” w miejsco-
wości Pcim-Sucha Dział. 

Za pierwszym razem aura nie dopisała, ale czas 
ten wykorzystano na prowadzenie prostych 
eksperymentów, najczęściej z zakresu optyki. 
I tak na przykład zmierzono grubość ludzkiego 
włosa za pomocą wiązki promieniowania lasero-
wego, symulowano spadek gwiazdy do wnętrza 
czarnej dziury, badano siatki dyfrakcyjne czy też 
wykonywano „tajne” napisy z użyciem fluory-
zującego atramentu. Odbyły się także wykłady 
i prezentacje nauczycieli, dyskutowano nad za-
daniami, bowiem nieuchronnie zbliżał się termin 
kolejnego etapu Olimpiady Astronomicznej. Wy-
jazd drugi był już bardziej fortunny i uczestnicy 
mogli na własne oczy zobaczyć wiele „spadają-
cych gwiazd”, czyli błysków na nocnym niebie 
będących wynikiem spalenia w atmosferze okru-
chów kosmicznej materii. Oprócz tego ci bardziej 
zaawansowani zarejestrowali ślady meteorów, 
przeprowadzili pomiary zmian jasności gwiaz-
dy zmiennej pulsującej, sfotografowali otwarte 
gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Perseusza, 
a także wykonali obserwacje mgławicy Iris. Kie-
dy około północy nad widnokręgiem pojawił się 
jasny Jowisz, uczniowie podziwiali wygląd jego 
tarczy i niezmiennie ciekawe, choć ciągle zmie-
niające się ułożenie jego czterech galileuszowych 

księżyców. Rankiem rozpoczęło się polowanie 
na Słońce, uwieńczone sukcesem w postaci fo-
tografii jego tarczy, ozdobionej kilkunastoma ob-
szarami aktywnymi. Oprócz działań pod niebem 
uczestnicy wykazywali także aktywność w dzie-
dzinie eksperymentowania, konstruując z uży-
ciem bardzo prostych środków magnetyczne wa-
hadło chaotyczne. Filmiki przedstawiające jego 
działanie można obejrzeć na stronie YouTube, zaś 
nasze obserwacje i spostrzeżenia są niezwłocznie 
ogłaszane na blogu uczniowie.moa.edu.pl. 

W trakcie krótkich, weekendowych wyjazdów 
zawsze jedno przedpołudnie poświęcamy na 
pieszą wycieczkę lub spacer, wybierając trasę 
dostosowaną do aktualnych warunków po-
godowych. Ostatnio doszedł jeszcze element 
„geocachingu”, czyli poszukiwań terenowych 
zamaskowanych skrytek, o których informacje 
należało najpierw odczytać z zakodowanego 
przekazu. Ważnym składnikiem naszej wyjaz-
dowej aktywności jest udział młodzieży w przy-
rządzaniu wspólnych posiłków porannych i wie-
czornych. Każdego dnia grupa dyżurnych pod 
kierunkiem nauczyciela przygotowuje odpo-
wiednio wcześnie produkty na śniadanie czy też 
kolację, podaje je na stół, dba o porządek i wy-

strój miejsca, sprząta po posiłku. Również troska 
o stan delikatnego sprzętu oraz jego załadunek 
i wyładunek – a tego zawsze wieziemy dziesiątki 
kilogramów – powierzana jest każdorazowo jed-
nemu z najbardziej doświadczonych uczniów, 
a ten dobiera sobie do pomocy kilku kolegów. 
Staramy się bowiem rozdysponowywać zadania 
na miarę ich udźwignięcia przez wykonawców, 
pamiętając o zasadzie stopniowania trudności. 
Stałym akcentem naszych wyjazdów są błyska-
wiczne konkursy ogłaszane ad hoc, w których 
nagrodą jest tabliczka czekolady słowackiej 
„Studencka”, szczególnie ulubionej z racji dużej 
zawartości bakaliów.

w POGONI ZA
RozGWieżDżonyM nieBeM

SPOJRZENIE w NIEbO 

a.D. 2015
O jednej porze, raz do roku, w zimowej nocy ciemnym mroku, 
gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, schodzi się z rokiem rok.

Ludwik Jerzy Kern

GRzeGoRz sęk
nauczyciel astronomii w MOA

DR aDaM MiCHaleC
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 

w Niepołomicach

Jeżeli, młody człowieku, lubisz góry, nie 
boisz się chłodu i potrafisz przeżyć dzień 
bez Internetu, a do tego zachwyca Cię wi-
dok Drogi Mlecznej, dołącz do nas i zapisz 
się na zajęcia organizowane przez Mło-
dzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach, ul. Mikołaja Kopernika 2,  
tel. 12-281-15-61.

Astronomia
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Natomiast ze zjawisk okresowych, a mimo to zawierających zawsze w so-
bie choć odrobinę tajemniczości, wystąpią w tym roku dwa zaćmienia 
słońca: 20 III i 13 IX To pierwsze, będzie zaćmieniem całkowitym (widocz-
nym np. na Spitsbergenie), u nas obserwowane będzie przed południem, 
jako częściowe (około 73%) - wtedy rożki Słońca będą skierowane do 
góry, zaś to drugie zjawisko będzie tylko zaćmieniem częściowym, nie-
widocznym w Polsce. 

Wystąpią też, dwa całkowite zaćmienia księżyca: 4 IV i 28 IX. Tylko to 
drugie zjawisko będzie widoczne w Polsce. Początek zaćmienia częścio-
wego: o godz. 01.10, całkowitego 03.11, koniec zaćmienia całkowitego: 
04.24, a częściowego 06.24. Warto będzie poświęcić drugą połowę nocy 
z 27/28 IX, na obserwacje tego zaćmienia, oby nam tylko pogoda dopi-
sała. Jeśli zaś chodzi o naszą gwiazdę, to jej aktywność magnetyczna jest 
już po maksimum 24 cyklu, a zatem powoli, przez 3-4 lata będzie zmie-
rzać ona do minimum, czyli wtedy nie będzie plam na Słońcu. Należy się 
jednak zawsze liczyć, ze sporadycznym wzrostem lub nagłym spadkiem 
jego aktywności, co może pociągnąć za sobą powstawanie rozmaitych 
zjawisk geofizycznych i zaburzeń nie tylko w pogodzie kosmicznej.  
Szczegóły na: www.spaceweather.com.

Natomiast na powitanie Nowego Roku, od 1 do 5 stycznia, promieniowały 
Kwadrantydy. Nazwa tego roju pochodzi od nieużywanej współcześnie 
nazwy gwiazdozbioru, a obecnie, radiant roju leży w gwiazdozbiorze Wo-
larza. Spodziewana liczba meteorów widocznych w ciągu godziny, pod-
czas maksimum (3 I) może wynieść nawet 100, czyli około 2 przelotów na 
minutę. W tym roku, ich wieczornym obserwacjom będzie przeszkadzał 
księżyc - bliski pełni. Ponadto zawsze mogą się do tego pojawić jakieś 
niezwykłości, np. przelot bolidu, czy też jasna kometa, która zbliżywszy 
się do słońca, rozwinęłaby piękny warkocz tak, abyśmy ją mogli podzi-
wiać na niebie gołym okiem. 

Spoglądając z zainteresowaniem w Rocznik Astronomiczny, dowiadujemy 
się jakie ważniejsze zjawiska niebieskie czekają nas w 2015 roku, które 
zostały precyzyjnie obliczone na podstawie wcześniejszych obserwacji 
astronomicznych. Wiosna, na którą czekamy zawsze z utęsknieniem, roz-
pocznie się 20 marca o godz. 23.45, Lato: 21 czerwca o godz. 18.38, Jesień: 
23 września o godz. 10.21, a Zima: 22 grudnia o godz. 05.48. 

4 stycznia o godz. 8.00, ziemia w swym rocznym ruchu po orbicie eliptycz-
nej będzie najbliżej słońca, czyli w peryhelium, w odległości od niego nie-
wiele ponad 147 mln km. Będzie się wtedy ziemia poruszała najszybciej 
w 2015 roku na swej orbicie, bo z prędkością 30,27 km/sek., czyli ponad 
100 000 km/godz. Jest to dla nas pocieszający znak, że dnia będzie przy-
bywało coraz szybciej. W Nowy Rok, gdy wielu mieszkańców Małopolski, 
odpoczywało po udanej - mam nadzieję - zabawie sylwestrowej, słońce 
wzeszło o godz. 7.38, a zaszło o 15.48 – zatem dzień będzie trwał 8 godz. 
i 10 minut i będzie już dłuższy od najkrótszego dnia roku o 5 minut. 

Na pocieszenie pragnę tylko przypomnieć, że Zima kalendarzowa na 
naszej półkuli, przynajmniej teoretycznie, jest najkrótszą porą roku. Trwa 
bowiem tylko lub aż 89 dni! W praktyce, jak wiemy, bywa z nią różnie. 
Natomiast ziemia będzie w aphelium (najdalej od słońca – prawie 153 
mln km) w dniu 6 lipca o godz. 22. 

Zmiana czasu z zimowego na letni, czeka nas 28/29 marca, a powrót na 
czas zimowy, czyli środkowo-europejski w nocy 24/25 października. Jeśli 
chodzi o święta ruchome, to w magicznym 2015 roku, Popielec wypada 
18 II, Wielkanoc przypadnie 5 IV, w pierwszą niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni księżyca, ta zaś będzie o godz. 14.06 w sobotę 4 IV, Zielone 
Świątki 24 V, zaś święto Bożego Ciała 4 VI. 

księżyc powita Nowy Rok podążając do pełni, a zakończy 2015 rok, będąc 
parę dni po pełni. Ponadto tarcza księżyca będzie zakrywać Merkurego 
(2x), Wenus (3x), Marsa (2x), Urana (12x) oraz Aldebarana (12x) najjaśniej-
szą gwiazdę w konstelacji Byka. Z tych ciekawych zjawisk, tylko zakrycia 
Aldebarana: 10 VIII o godz. 02 i 29.X. o godz. 24, powinny być widoczne 
z regionu Polski. 

W tym roku kilkadziesiąt skatalogowanych komet okresowych powróci 
do peryhelium (punkt ich orbity najbliższy słońca), lecz niestety, będą 
one w zasadzie widoczne tylko przez teleskop. 

Jeśli chodzi o planety to Merkurego, który zawsze wędruje na niebie 
blisko słońca, można zaobserwować nisko nad horyzontem, na wschod-

nim niebie o świcie, lub na zachodzie o zmierzchu. Jeśli pogoda obserwa-
cyjna nam dopisze, to najłatwiej będzie go można dostrzec przed wscho-
dem słońca w połowie października. Zaś wieczorem, najlepsze warunki 
do jego obserwacji, będą na przełomie kwietnia i maja. 

Wenus, w roli Gwiazdy Wieczornej, wystąpi od początku roku, aż do końca 
pierwszej dekady sierpnia. Zaś wspaniale błyszczącą Wenus jako Jutrzen-
kę, będzie można podziwiać od 25 sierpnia do końca roku. W pozostałych 
okresach, skryje się ona w promieniach Słońca. Ponadto, 21 II o godz. 21 
oraz 3 XI o godz. 17 dojdzie do koniunkcji, czyli zbliżenia na niebie Wenus 
z Marsem, a 31 VII o godz. 22 z Jowiszem.

Mars, widoczny będzie na wieczornym niebie, od początku roku do poło-
wy kwietnia. Początkowo będzie w gwiazdozbiorze Koziorożca, następnie 
przemieści się przez gwiazdozbiór Wodnika do Ryb, gdzie zakreśli pętlę 
i przejdzie do Barana, by schować się końcem kwietnia w promieniach 
Słońca. Pojawi się nam na porannym niebie w pierwszym tygodniu sierp-
nia w gwiazdozbiorze Bliźniąt, by przez konstelacje Raka i Lwa we wrze-
śniu, przejść do Panny w listopadzie, gdzie zastanie go koniec roku. Mars 
w czasie tych wędrówek po niebie zbliży się 24 VIII do Regulusa i 21 XII do 
Spiki. Czerwonawy Mars będzie w koniunkcji z Wenus 31 VII. 

Natomiast Jowisz, jak przystało na planetę olbrzyma, będzie mógł być 
obserwowany od początku roku w gwiazdozbiorze Lwa i to przez większą 
część nocy. Następnie przejdzie do Raka, gdzie 6 II będzie w opozycji do 
Słońca i będziemy go mogli obserwować przez całą noc. Od połowy maja 
będzie widoczny już tylko na wieczornym niebie. Przejdzie z powrotem 
w drugim tygodniu czerwca do Lwa, gdzie zbliży się 10 VIII do Regulusa, 
by tydzień później, zniknąć w promieniach zachodzącego słońca. Pojawi 
się nam w połowie września na porannym niebie, nadal w gwiazdozbio-
rze Lwa, gdzie obserwowany w drugiej połowie nocy, pozostanie tam do 
końca roku. Jowisz będzie w koniunkcji z Wenus 31 VII około godz. 22. 

saturn na początku roku gości w gwiazdozbiorze Wagi, przejdzie następ-
nie w połowie stycznia do Skorpiona, by w połowie maja powrócić do 
Wagi, gdzie 23 V będzie w opozycji do słońca i wtedy można go będzie 
obserwować przez całą noc. W połowie października wróci do Skorpio-
na, gdzie będzie dostępny do obserwacji na wieczornym niebie. W poło-
wie listopada skryje się za słońcem, by pojawić się na porannym niebie, 
w ostatnich dwóch tygodniach roku, w gwiazdozbiorze Wężownika.

uran od początku roku będzie widoczny na wieczornym niebie w gwiaz-
dozbiorze Ryb, w którym pozostanie do końca roku. W połowie marca na-
stąpi jego złączenie ze słońcem, aby się nam pojawić końcem kwietnia 
na porannym niebie, wydłużając stopniowo okres przebywania nad ho-
ryzontem. W opozycji będzie 12 X, a jeszcze pod koniec grudnia, widocz-
ny będzie na niebie od wieczora, w pierwszej połowie nocy. 

neptun cały rok spędzi w gwiazdozbiorze Wodnika. Na początku roku bę-
dzie widoczny na wieczornym niebie. Z początkiem lutego zniknie w pro-
mieniach słońca, by pojawić się rankiem w połowie marca. W opozycji 
będzie 1 IX, a od grudnia będzie widoczny coraz to krócej na wieczornym 
niebie. Do obserwacji planety uran i neptuna musimy użyć lunety. 

W tym roku z 18 większych rojów meteorów, które rokrocznie promieniu-
ją, polecałbym do obserwacji Perseidy z 13 sierpnia, wspomniane już na 
wstępie Kwadrantydy z maksimum 3 stycznia i Geminidy z 14 grudnia. Bar-
dzo dobre warunki do ich obserwacji będą mieć Perseidy – księżyc bę-
dzie w nowiu, oraz Geminidy – księżyc będzie trzy dni po nowiu. W czasie 
zaś przelotów Kwdrantyd, księżyc będzie dwa dni przed pełnią, co nam 
utrudni ich obserwacje. 

Ponadto, w tym magicznym roku, będziemy się mogli emocjonować bo-
gactwem napływających wyników obserwacji nieba w różnych zakresach 
widma elektromagnetycznego, a uzyskiwanymi w Europejskim Południo-
wym Obserwatorium (ESO) w Chile, do którego przystąpiła wreszcie Polska 
28 X 2014, oraz informacjami przesyłanymi z pokładów pozaziemskich ob-
serwatoriów. Korzystając zaś z każdej wolnej chwili, w długie wieczory zi-
mowe, spójrzmy spokojnie w niebo z niewątpliwie najpiękniejszym gwiaz-
dozbiorem Orionem i pamiętajmy przy tym o przysłowiu: 

„Co zima wychłodzi - lato wynagrodzi”

Jednym słowem byle do pogodnej i ciepłej wiosny, tego nowego magicz-
nego 2015 roku.

Astronomia
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Rodzinne lwowskie krajobrazy były idealne, 
by w młodym chłopcu zaszczepić pasję ob-
serwacji i fotografowania przyrody oraz zbu-

dować szacunek i pokorę wobec niej. 

Początek XX wieku to dynamiczny rozwój tech-
niki fotografowania, wszystko co z nią związa-
ne było nowością i potrafiło ująć i zaciekawić 
młodego człowieka. Szybko ta nowa dziedzina 
sztuki stała się pasją, a pielęgnowane od naj-
młodszych lat zaciekawienie przerodziło w naj-
czystszej postaci talent.

MÓJ dom i szkoła

Pierwsza wystawa prac fotograficznych absol-
wenta gimnazjum im. Jana i Jędrzeja Śniadec-
kich oraz Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie od-
była się w Sali Kasyna już w roku 1927.

Studia na Politechnice Lwowskiej ukończył z dy-
plomem inżyniera, a w trakcie ich trwania pra-
cował nad realizacją swego pierwszego filmu 
przyrodniczego, przy wielkiej pomocy ze strony 
Witolda Romera, znanego fotografa, od 1932 
roku kierownika Zakładu Fotografii na Politech-
nice Lwowskiej, w kolejnych latach profesora 
i założyciela katedry fototechniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Od 1937 roku Włodzimierz Puchalski realizował 
swoje zainteresowanie fotografią, a także filmo-
we i badawcze zacięcie przy Katedrze Anatomii 
i Fizjologii Zwierząt Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie.

To czas rzeczywistego ugruntowania pasji i ta-
lentu Włodzimierza Puchalskiego rozwijanego 
u boku ojca Władysława i brata Romana.

MOJA praca i pierwsze sukcesy

 Wraz z profesorem Kazimierzem Wodzickim 
oraz Helmutem Liche, w niewielkiej miejsco-
wości Butyny, prowadził badania nad orientacją 
przestrzenną i szybkością lotu bocianów bia-
łych. Głównym Jego zadaniem była dokumen-
tacja wydarzenia na taśmie filmowej. Wyniki 
badań zostały opublikowane w zeszycie nauko-
wym Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici 
wydawanym przez Państwowe Muzeum Zoo-
logiczne w Warszawie /dziś Muzeum i Instytut 
Zoologii Polskiej Akademii Nauk/.

Pierwszą ważną nagrodę w dziedzinie fotografii 
otrzymał w roku 1933 w konkursie organizowa-
nym przez magazyn Łowiec Polski. Kolejne lata 

przyniosły Włodzimierzowi Puchalskiemu aż 27 
pierwszych nagród za twórczość fotograficzną, 
a od 1995 roku konkursy fotograficzne orga-
nizowane przez magazyn Łowiec Polski noszą  
jego imię.

Na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej 
w Berlinie (1937) praca Odyniec w zimie uhono-
rowana została Złotym Medalem. Zwycięstwo to 
otworzyło drzwi przed karierą, a przede wszyst-
kim międzynarodowym uznaniem. Zdjęcia au-
torstwa Włodzimierza Puchalskiego publikował 
angielski The Geographical Magazine oraz pol-
skie czasopismo przyrodnicze Wszechświat.

ROK 1938

Rok 1938 okazał się znamienny dla Włodzimie-
rza Puchalskiego, jeszcze parę miesięcy przed 
II wojną światową uczestniczył, jako doku-
mentalista, w dyplomatycznych polowaniach 
w Puszczy Białowieskiej, w których brali udział 
czołowi politycy polscy, niemieccy, włoscy, m.in. 
prezydent RP Ignacy Mościcki, minister spraw 
zagranicznych Polski Józef Beck, córka Benito 
Mussoliniego - Edda Mussolini wraz z mężem hr. 
Ciano oraz marszałek Rzeszy Niemieckiej Her-
mann Göring. 

W tym samym roku Włodzimierz Puchalski pre-
zentował swoje prace podczas organizowanej 
pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP Pierwszej Polskiej Wystawy Fotogra-
fii Ojczystej, która odbyła się w gmachu nowo 
wznoszonego szpitala wojskowego przy ulicy  
6 Sierpnia w Warszawie. 

W 1938 roku Włodzimierz Puchalski zdążył jesz-
cze dzięki pomocy Witolda Romera zrealizować 
swój debiutancki film przyrodniczy p.t. Bezkrwa-
we łowy. Premiera Bezkrwawych łowów przypa-
dła na styczeń 1939 roku i została entuzjastycz-
nie przyjęta przez publiczność. 

Tytuł ten, jak pokazała przyszłość, stał się syno-
nimem jego działalności jako artysty, twórcy, 
fotografika oraz reżysera. 

Od tej pory praca Włodzimierza Puchalskiego 
jako filmowca rozwija się równolegle z pasją 
fotografii i obie te dziedziny dobrze jest Włodzi-
mierzowi Puchalskiemu ze sobą łączyć i godzić. 
Podczas wielu godzin pracy nad filmem powsta-
ją jednocześnie jego najlepsze ujęcia fotogra-
ficzne. 

CO MOJE, to Wasze

Bezkrwawe łowy, Wyspa kormoranów, Wśród 
trzcin i wód czy w Krainie Łabędzia to ten twór-
czy majątek Puchalskiego, z którego dziś mo-
żemy czerpać przyrodniczą wiedzę, okraszoną 
sympatycznymi przygodami fotografa i przy-
rodnika w świecie polskiej fauny i flory lat 50. 
XX wieku. 

Albumy przyrodnicze, których powstało co naj-
mniej 20, tłumaczono na języki obce: niemiecki, 
angielski, czy rosyjski. Ciekawostką są wydania 
czeskie: Nekrvave lovy czy W kraji labuti, które do 
dziś odszukać moglibyśmy w wielu antykwaria-
tach. Te przekłady dowodzą uniwersalności ich 
autora. 

Dzięki pracy i pasji Puchalskiego obraz Polski 
płynący z kart jego albumów wracał i utrwalał 
się w świadomości ówczesnych Europejczyków 
w tych trudnych powojennych czasach. 

Jakże było to cenne działanie…

Już po 1945 roku Włodzimierz Puchalski zreali-
zował ponad 50 filmów przyrodniczych. 

Tematycznie - wszystkie odnoszące się do przy-
rody, praktycznie obrazujące odległe zakątki 
Polski, od Podlasia po Tatry oraz odległe krańce 
świata, od Bieguna Północnego po Antarktydę. 

Edukacyjną wartość filmów Włodzimierza Pu-
chalskiego doceniła Telewizja Polska, emitując 
z końcem lat 70. XX w. cykl audycji z jego udzia-
łem p.t. „Tajemniczy świat przyrody”.

JA, CZYlI
WłoDziMieRz PuCHalski
6 marca 1909 roku w Mostach Wielkich 
koło Lwowa na świat przyszedł 
Włodzimierz Puchalski jako drugi syn 
Władysława i Katarzyny z domu Sykora, 
młodszy brat Romana Puchalskiego.

MaRzena WilCzyńska
Muzeum Niepołomickie

Włodzimierz Puchalski 
06.03.1909 Mosty Wielkie k. Lwowa
19.01.1979 Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda

polski fotografik, filmowiec, przyrodnik

Muzeum Niepołomickie posiada dorobek  
Włodzimierza Puchalskiego.

Kultura
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TAM, czyli biegun N

Poznawanie świata przez przyrodnika to cieka-
wość nie do zaspokojenia w przeciągu jednego 
ludzkiego życia, to rozwój i ustawiczna praca, 
eksploracja nowych nieznanych przestrzeni. Kie-
dy w latach 1957-1958 obchodzono Międzyna-
rodowy Rok Geofizyczny, Włodzimierz Puchalski 
nie wahał się czy wziąć udział w wyprawie na-
ukowej na Spitsbergen. Wiązał wielkie nadzieje 
poszerzenia swej dotychczasowej wiedzy. I nie 
zawiódł się. Po dotarciu na miejsce uznał: „Trud-
no sobie wyobrazić większe bogactwo tema-
tyczne dla filmowca,[…]” Acta Filmologica, 1982.

50o52’N, 23o39’E

Historia o odkrywcy i odkrytym to jedna z cie-
kawszych przygód jakie przydarzyły się Włodzi-
mierzowi Puchalskiemu w jego przyrodniczej 
karierze i zarazem bez wątpienia mająca wpływ 
na stan wiedzy o polskiej przyrodzie. 

11 czerwca 1970 roku, w ówczesnym powiecie 
Hrubieszowskim grupa filmowców rejestrują-
cych życie susłów perełkowych na Lubelszczyź-
nie, odkryła gniazdo samicy z 9 młodymi z ga-
tunku jeszcze nie zarejestrowanego w nowych, 
powojennych granicach Polski.

Norę tchórzy stepowych znalazł i rozkopał Wło-
dzimierz Puchalski przechodząc tym samym 
do historii jako „odkrywca” tchórza stepowego 
w powojennej Polsce. 

TU, czyli biegun S

4 grudnia 1978 roku statek M/S Garnuszewski 
dotarł do zatoki Ezcurra na Wyspie Króla Jerzego. 
Włodzimierz Puchalski, którego zadaniem było 
przygotowanie kilku filmów przyrodniczych dla 
Telewizji Polskiej oraz materiału dla Polskiej Kro-
niki Filmowej był najstarszym członkiem załogi. 

19 stycznia 1979 roku rano, podczas pracy, Wło-

dzimierz Puchalski zasłabł i mimo podjętej próby 
pomocy nie odzyskał już przytomności. Został 
pochowany na wzgórzu nad bazą im. H. Arctow-
skiego w antarktycznych lodach Południa. Na 
jego grobie ustawiono drewniany krzyż.

W 1980 roku zastąpiono go pomnikiem autor-
stwa znakomitego krakowskiego artysty, rzeź-
biarza prof. Bronisława Chromego. 

EPILOG 

Tysiące czarno-białych ujęć i kilometry taśmy fil-
mowej to namacalny dowód pracy artysty i do-
kument zapisu świata przyrody, która już nigdy 
nie będzie taka jak w jego obiektywie. 

Upór, charyzma, wytrwałość, ustawiczne dąże-
nie do realizacji swych zamierzeń, to komplet 
cech gwarantujących sukces każdemu artyście 
- tylko czas i talent są względne. 

Wykonane fotografie wypełniały karty albumów 
przyrodniczych tak dobrze pamiętanych jeszcze 
przez młode pokolenia lat 70. i 80. 

Z pracy twórczej zarówno fotograficznej jak 
i filmowej wspomnieniem pozostały nagrody 
i uznanie zarówno w Polsce jak i poza jej grani-
cami. Tych nagród i medali było bardzo wiele, 
wśród nich najważniejsze:

i nagroda za film Ptasia Wyspa na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Fontainebleau 
i Edynburgu w 1947 r.

Honorowe wyróżnienie za film Wykluwanie się 
piskląt na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Dydaktycznych, Londyn, 1948.

i nagroda za film W krainie Czarnej Hańczy 
i Wśród łąk i wód na III Ogólnopolskim Festiwalu 
Filmów Dydaktycznych, Łódź, 1974 fr.

śWiąteczNie i KolędoWo W McdiS
Niedziela 14 grudnia należała do uczestników 
warsztatów artystycznych MCDiS, a także ich in-
struktorów. Emocje były ogromne. Nie obyło się 
oczywiście bez małego opóźnienia, lecz ocze-
kujący na wejście do sali widowiskowej licznie 
przybyli goście mieli okazję napić się kawy, her-
baty oraz osłodzić łakociami chwile oczekiwania. 

Wieczór był szczególny, repertuar okołoświą-
teczny i kolędowy wykonywany zespołowo 
przez uczniów klas gitary klasycznej, elektrycz-
nej, pianina, perkusji, wokalu. Wyjątkowe aran-
żacje, przygotowane przez Artura Michalskiego 
(nauka gry na pianinie, teoria muzyki), zabrzmia-
ły w wykonaniu uczestników wybornie. 

Nie spodziewaliśmy się, że takie talenty wy-
chodzą spod skrzydeł naszych instruktorów. 
Podczas występów muzycznych pojawiały się 
również elementy taneczne, a to za sprawą pre-
zentacji uczestników zajęć pani Sabiny Pyki. 

Wspaniała, rodzinna atmosfera, jaka wytworzyła 
się podczas wykonywania kolejnych utworów, 
to również zasługa pani Natalii Nowackiej i jej 
kącika plastycznego; z boku sceny dzieci mia-
ły przygotowane stanowisko do wytwarzania 
ozdób choinkowych i każdy, kto tylko miał ocho-
tę, mógł kleić łańcuchy, wycinać wzorki i wykle-
jać bombki. Stojąca nieopodal choinka została 
w ten sposób wspaniale przyozdobiona. 

Nie można zapomnieć także o występie przy-
gotowanym przez naszych instruktorów (Ka-
tarzyna Wrońska, Filip Mozul, Paweł Hebda, 
Piotr Sokołowski, Artur Michalski). Zresztą pani 
Kasia, z wrodzoną sobie gracją, poprowadziła 
całą galę śpiewająco. Brawom nie było końca, 
co przyczyniło się do podjęcia decyzji o organi-
zowaniu takich spotkań co rok. Zapraszamy za-
tem już dziś na kolędowanie w MCDiS w grud-
niu 2015 roku!

aleksanDRa kuPis
MCDiS

Kultura
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W 2015 roku przypada 100. rocznica śmier-
ci Stanisława Witkiewicza. Zanim Stani-
sław Witkiewicz (1851-1915) osiedlił się 

w Zakopanem i dał się poznać jako twórca stylu 
zakopiańskiego, odbył długą drogę, i to zarówno 
w sensie geograficznym, jak i artystycznym. 

Urodzony na Żmudzi, wychowany w atmosferze 
powstańczych tradycji, wraz z ojcem zesłańcem 
i całą rodziną znalazł się w Tomsku w zachodniej 
Syberii. 

A potem był Petersburg, Monachium, War-
szawa, krótko Paryż i Kazimierz n. Wisłą. 
To tam właśnie przeziębił się, a w wyniku 
powikłań po zapaleniu płuc wywiązała się 
gruźlica. I znów zaczęły się podróże, tym 
razem z powodów zdrowotnych, m.in. do 
Marienbadu i innych leczniczych kuror-
tów.

Następnie osiadł w Monachium, gdzie żył 
w tak nędznych warunkach, że jego choro-
ba pogłębiła się. Wreszcie, pod opieką sio-
stry, powrócił do Warszawy.

W 1886 roku po raz pierwszy przyjechał do 
Zakopanego. I dopiero tutaj ten niespo-
kojny duch znalazł właściwe miejsce. Był 
zafascynowany przyrodą i ludźmi, których 
spotkał, a wśród nich Janem Krzeptowskim 
Sabałą. Jego uwagę w krajobrazie podha-
lańskim przykuło budownictwo i stosowa-
ne w nim zdobnictwo ornamentalne. 

W cztery lata później zamieszkał w Zako-
panem na stałe, wraz z żoną i pięcioletnim 
wówczas synkiem Stanisławem Ignacym, 
znanym później artystą - Witkacym.

Podobnie jak ciągłe poszukiwanie miejsca 
na ziemi, tak też jego droga artystyczna 
była niespokojna i wielowątkowa. 

Najpierw dziecięce rysunki i szkice otacza-
jącej go natury, później z konieczności zdoby-
wania środków do życia w warunkach zesłania 
- działalność, którą dziś nazwalibyśmy grafiką 
reklamową, następnie prace malarskie, pejzaże, 
sceny rodzajowe, w których przeważała tematy-
ka powstańcza, ale także wątki syberyjskie, życie 
małych miasteczek i wiejskie obyczaje. 

Frustrat i wieczny buntownik. Podejmował stu-
dia w akademiach malarstwa, by rozczarowany, 
szybko je porzucić na rzecz samokształcenia. Tak 
było w Petersburgu, gdzie czas spędzał w słyn-
nej Galerii Ermitaż, poznając dzieła zachodnio-

europejskich mistrzów, tak było i w Monachium.

Równolegle podejmował próby prozatorskie 
i poetyckie, które z czasem wykreowały Witkie-
wicza na krytyka i teoretyka sztuki, autora nie 
tylko artykułów w piśmie artystycznym „Wędro-
wiec”, ale także twórcę rozpraw poruszających 
zagadnienia formalne w sztuce. 

Ponieważ jego obrazy, aczkolwiek wystawiane 
w warszawskiej Zachęcie, częściej spotykały się 
z krytyką środowiska aniżeli przychylnością na-

bywców – zarabiał na życie wykonując ilustracje 
do albumów i czasopism. I pisał; eseje i repor-
taże literackie, wiersze i liczne artykuły, przede 
wszystkim o tematyce artystycznej, ale także 
społecznej. I dopiero w Zakopanem, wśród gór 
i tatrzańskiej przyrody, zyskał sławę i materialną 
stabilność. 

To tam właśnie powstał esej wzbogacony ry-
sunkami autora „Na przełęczy. Wrażenia i obrazy 
z Tatr”, uważany za jego największe osiągnięcie 
pisarskie oraz reportaż „Tatry w śniegu”.

Tam też narodził się Witkiewicz – zdolny archi-
tekt. Zafascynowany budownictwem podhalań-
skim był przekonany, że lokalne wzorce warte 

są rozpowszechnienia i zastosowania na 
szerszą skalę, zarówno we wznoszonych 
obiektach, jak i w wyposażeniu wnętrz, czy 
przedmiotach codziennego użytku. 

W latach 1892-1897 zaprojektował kilka 
drewnianych willi w Zakopanem i muro-
wany dwór w Dębicy, dwie kaplice, ołtarze, 
pracował nad gmachem Muzeum Tatrzań-
skiego. Wykorzystywał proporcje klasycz-
nej chałupy podhalańskiej oraz motywy 
dekoracyjne, m.in. rzeźbione obramowanie 
powały, zwieńczenia okien i drzwi, a w wy-
posażeniu wnętrz - meble z ornamentem 
góralskim. Wkrótce w stylu zakopiańskim, 
który osiągnął już pozycję stylu narodowe-
go, powstawały wille, pensjonaty, zakłady 
lecznicze, schroniska i obiekty sakralne, 
także meble: kredensy, półki, fotele i krze-
sła, a nawet miski, talerze i sztućce, serwisy 
do kawy, serwetki i firanki, stroje i biżuteria. 
Moda na „góralszczyznę” ogarnęła Polaków 
mieszkających we wszystkich zaborach, 
była wyrazem patriotyzmu i poszukiwania 
narodowej tożsamości. A Stanisław Witkie-
wicz, sam wielki patriota, świetnie odnalazł 
się w roli eksperta i głównego projektanta. 

Paradoksalnie, z biedy, choroby i frustracji 
zrodził się styl zachwycający finezją, urodą 
detali, styl narodowy, nowoczesny polski 

design nieistniejącego na mapie Europy kraju.

Pawilon prezentujący styl zakopiański na Świa-
towej Wystawie w Paryżu w 1900 roku zdobył 
Złoty Medal.

stanisłaW 
WitkieWiCz - 
TwóRCA STYlU ZAKOPIAŃSKIEGO

MaRia JaGlaRz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Na otwartym niedawno Szlaku Stylu zakopiań-
skiego znalazło się 41 obiektów, począwszy od 
pierwszej zaprojektowanej przez Witkiewicza 
willi „Koliba”, poprzez „dom Pod jedlami”, aż po 
Muzeum tatrzańskie.

W zamkowej galerii znajdują się dwa obrazy 
Stanisława Witkiewicza. „zachód słońca nad je-
ziorem”, uważany za jego pierwszy samodzielny 
obraz olejny oraz namalowany już pod wpływem 
krajobrazu tatrzańskiego „las”.

Stanisław Witkiewicz, Las, 1892, ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie

Kultura
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GNieW, BUNt i... PRzeBaczeNie

W niedzielę 30 listopada w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej odbyło się pierwsze z cy-

klu spotkań „Spotkanie przy ekranie”. 

Wydarzenie, którego inicjatorami są liderzy 
Światowych Dni Młodzieży w Parafii MB Nieusta-
jącej Pomocy w Woli Batorskiej wraz z ks. Mar-
cinem Rozmusem, rozpoczęło się od wspólnego 
parzenia kawy Massaia, kiermaszu wartościowej 
książki oraz oficjalnych gadżetów ŚDM Kraków 
2016. Spotkaniom i rozmowie licznie przybyłych 
mieszkańców oraz gości towarzyszyły hymny 
Światowych Dni Młodzieży. Rozgrzani pyszną 
kawą, z której całkowity dochód zostanie prze-
kazany misjonarzom w Republice Środkowej 
Afryki, mieliśmy okazję spotkać się  wolontariu-
szami „Szlachetnej Paczki” z rejonu Niepołomic. 

Jak przystało na prawdziwe kino, seans rozpo-
czął się oczywiście od… reklam. Nie były to jed-
nak zwykłe reklamy, mieliśmy okazję zobaczyć 
spot filmu „Karolina”, inspirowanego historią 
błogosławionej Karoliny Kózkówny oraz oficjal-
ną promocję Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016. Kiedy na naszym ekranie rozpoczął się film 
„October baby” na sali nie dało się usłyszeć na-
wet najmniejszego szeptu. Wszyscy przybyli na 
spotkanie z zapartym tchem śledzili niezwykłą 
historię 19-letniej Hannah, która szukając od-
powiedzi na nurtujące ją pytanie „Kim jestem?” 
odkrywa wstrząsającą prawdę o swoich naro-
dzinach i dotychczasowym życiu. Prawdy o ży-
ciu, Bogu, miłości i przebaczeniu, które wniósł 
w zgromadzonych widzów film były doskona-
łym elementem przygotowania do Światowych 

Dni Młodzieży w 2016 roku.

Na koniec jeszcze raz chcielibyśmy podziękować 
patronom medialnym tj. tygodnikowi „Gość Nie-
dzielny” oraz portalowi franciszkańska3.pl i part-
nerom, bez których „Spotkanie przy ekranie” nie 
byłoby możliwe czyli: Cappuccino dla Afryki, 
Restauracja Orientalna & Pizza „AZJA” w Woli Ba-
torskiej, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Dom 
Wydawniczy RAFAEL, Szlachetna Paczka - Od-
dział Niepołomice i Gimnazjum Społeczne im. 
Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej. Najmocniej 
jednak dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie 
na „Spotkanie przy ekranie” przyszli, pomimo 
niesprzyjającej aury i już dzisiaj zapraszamy na 
kolejną odsłonę, tym razem koncertową i kolę-
dową na początku stycznia.

kaRolina MaRzeC, natalia MaRzeC i ks. MaRCin RozMus
Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 w woli batorskiej

15 lat PRo-aRte
Janusz RoJek
animator kultury

Za nim o samym wydarzeniu kilka słów o Jubi-
lacie: Zespół Kameralny Pro-Arte powołany zo-
stał do życia i do dzisiaj jest prowadzony przez 
Aleksandrę Polak, muzyka, pedagoga i Prezesa 
Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. 
Stanisława Moniuszki w Niepołomicach. Obok 
muzyki klasycznej wykonuje kolędy i pastorałki, 
pieśni paschalne, patriotyczne. Różnorodność 
ta dodatkowo wzbogacona jest oprawą instru-
mentalną fortepianu i fletów, a także słowem - 
narracją czy też poezją. Najważniejszym wyda- 
rzeniem w roku jubileuszowym był koncert de-
dykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zre-
alizowany tuż po jego kanonizacji. Mimo wielu 
zdobytych laurów na konkursach i przeglądach 
zespół wciąż doskonali swój poziom artystyczny 
uczestnicząc w warsztatach zimowych i letnich. 

Podczas koncertu jubileuszowego zabrzmiały 
m.in. utwory takich kompozytorów jak Moniusz-
ko, Mozart, Brahms, czy Czajkowski. Artystów 
Pro-Arte można było usłyszeć nie tylko wspólnie, 
ale także w partiach solowych czy duetach. Ser-
ca publiczności podbił zaproszony gość koncer-
tu, tenor, solista Teatru Muzycznego w Gliwicach 
Witold Wrona. Prawdziwą burzę oklasków wy-
wołał utwór, który zaśpiewał wspólnie z solist-
ką Pro-Arte Marią Czarnecką-Reichel. Na długo 
pozostanie również w pamięci zaprezentowana 
w czasie koncertu z płyty CD partia Bony z opery 

„Zygmunt August” Tadeusza Jotejko w wykona-
niu Aleksandry Polak. 

Tego dnia nie mogło obok muzyki i śpiewu 
zabraknąć słów gratulacji, podziękowań i jubi-
leuszowych kwiatów, które zostały złożone na 
ręce Pani Profesor Polak przez: Prezesa Kolejo-
wego Towarzystwa Kultury Kazimierza Jarosza 
i Dyrektora Domu Kultury Kolejarz Zdzisława 
Kowalczyka, a także Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Gminy Niepołomice Marka Ciastonia. 

Specjalne dyplomy gratulacyjne z życzeniami 
dalszych sukcesów otrzymali wszyscy członko-
wie Pro-Arte. Prawdziwą niespodziankę sprawił 
jubilatom Dziecięcy Zespół Perełki śpiewając dla 
nich „Życzenie”. Jubileusz zakończył się odśpie-
waniem Sto lat. Koncert poprowadził piszący tę 
relację Janusz Rojek. 

Wieloletnia działalność Pro-Arte nie byłaby możli-
wa bez pomocy wielu ludzi, instytucji, firm. W tym 
miejscu artyści Zespołu wraz ze swym opieku-
nem i całym Towarzystwem Miłośników Muzyki 
i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki w Niepoło-
micach swoje podziękowanie za wsparcie kieru-
ją do: Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, 
Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach, Sta-
rostwa Powiatu Wielickiego oraz Kolejowego To-
warzystwa Kultury - Dom Kolejarza w Krakowie.

22 listopada obchodzone jest wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej.  
Ten dzień wybrał Zespół Kameralny Pro-Arte, aby uczcić jubileusz 15-lecia swojego istnienia. 
Z tej okazji w sali akustycznej niepołomickiego zamku odbył się koncert.

Kultura
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W roku 2015 planowane jest 
przeniesienie Biblioteki Pu-

blicznej w Niepołomicach. Znana 
jest już jej lokalizacja, nowa sie-
dziba ma zająć część pomieszczeń 
w Centrum Bocheńska, znanego 
jako „Hotel Kubików”. W związku 
z tym 10 stycznia Urząd Miasta 
Niepołomice i Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach zaprosili najak-
tywniejszych czytelników do udzia-
łu w warsztatach pt. „Nowe wnętrza 
Biblioteki w Niepołomicach”.
W niepołomickiej książnicy do 
wspólnej pracy nad projektem przy-
stąpili przedstawiciele władz lokal-
nych, pracownicy i czytelnicy.
Warsztaty podzielone zostały na 
trzy części. W pierwszej uczestnicy 
zaznajomili się z dotychczasowymi 
usługami i zajęciami świadczonymi 
przez bibliotekę. Wszystkie uwagi  
zostały zapisane i umieszczone w od- 
powiednich miejscach na szkicu  
planu obecnego budynku. W dru- 
giej części zapisane informacje 
przeniesione zostały do nowo pro-
jektowanych pomieszczeń prze- 
znaczonych na bibliotekę. W trze- 
ciej części każdy z uczestników 

NaSZ MikołajU

jak poWStajE kSiążka

3 grudnia w środowe popołudnie 
czytelnię niepołomickiej Biblio-

teki wypełnił śmiech i gwar blisko 
30-osobowej gromadki dzieci, 
w wieku od 5  do 9 lat. Każde z nich 
bowiem chciało spotkać św. Mi- 
kołaja.
Zanim jednak nastąpiła ta magicz-
na chwila, dzieci wzięły udział we 
wspólnych zabawach. Na począ-
tek poprzez  gawędę, przybliżono 
im postać Św. Mikołaja, a następ-
nie „sprawdzono” wiedzę małych 
uczestników w quizie pod hasłem 
„Co więcej wiem o Świętym Miko-
łaju?”. W trakcie spotkania dzieci 
tańczyły, a potem kilkoro z nich 
rysowało z zawiązanymi oczami na 
dużym arkuszu papieru bałwanka. 
Ocena zadania należała do pozo-
stałych dzieci.
Kulminacyjnym momentem impre-
zy było przybycie Mikołaja, który 

pojawił się wśród dzieci, gdy tylko 
usłyszał ich gromkie zawołanie „Nasz 
Mikołaju, witamy Cię, Nasz Mikołaju 
rozgość się, Nasz Mikołaju nadszedł 
twój czas, Nasz Mikołaju zostań 
wśród nas”. Zadowoleni milusińscy 
„porwali”  Mikołaja do wspólnej za-
bawy. Następnie nasz niezwyczajny 
gość obdarował prezentami wszyst-
kie dzieci, na twarzyczkach których, 
malowały się ciekawość, zadowole-
nie, ale też wzruszenie.
Po pożegnaniu z Mikołajem 
i wspólnej fotografii, szczęśliwi 
milusińscy zasiedli do stolików, by 
w konkursie plastycznym stworzyć 
„Portret świętego Mikołaja”. Na-
grody w konkursie dla wszystkich 
małych uczestników  ufundowała 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wieliczce. Mikołajkowa 
impreza w Bibliotece była niezwy-
kle udana. 

26 listopada 2014 r. Biblioteka 
Publiczna zorganizowała 2 

spotkania autorskie z Roksaną Ję-
drzejewską-Wróbel, autorką ksią-
żek dla najmłodszych, laureatką 
wielu nagród i wyróżnień.
Uczestnikami pierwszego spotkania 
byli uczniowie klas drugich i trzecich 
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana  
Żeromskiego w Zabierzowie Bo-
cheńskim. Drugie spotkanie odbyło 
się w Samorządowym Przedszkolu.
Autorka ciekawie i zabawnie opo-
wiadała, jak rodzą się pomysły na 
książki. Przede wszystkim dzięki 
wyobraźni, która jest siłą ogromną. 
Dzięki niej najzwyklejszy patyczek 
czy szary sznurek może zmienić 
swoje przeznaczenie i być inspira-
cją do napisania książki. W ten spo-

sób powstała „Sznurkowa historia” 
- opowieść o zmiennych kolejach 
losu zwykłego sznurka.
W pisaniu książek ważna jest też 
wnikliwa obserwacja ludzi i ich za-
chowań. Można swoje obserwacje 
później zawrzeć w tak różnych książ-
kach jak „Kamienica”, „Siedmiu wspa-
niałych i sześć innych nie całkiem 
nieznanych historii”, czy „Gębolud”. 
Z kolei obserwacje rzeczywistości 
i zapisywanie ich w pamiętniku to 
forma, jakiej można się dokładnie 
przyjrzeć w serii o norce Florce.
Na zakończenie pisarka zaanga-
żowała uczestników do wspólnej 
zabawy. Dzieci wcielały się w rolę pi-
sarza, wydawcy, drukarza, ilustratora 
i bibliotekarza, zdobywając wiedzę 
o procesie powstawania książki.

BaRBaRa WyCzesana
biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Danuta toRoń
biblioteka Publiczna w Zabierzowie bocheńskim

E-booki 
W NiEpołoMickiEj bibliotEcE

pRojEktoWaNiE bibliotEki

aGnieszka GRaB

Z  przyjemnością informujemy, że 
od 11 grudnia 2014 r. Bibliote-

ka Publiczna w Niepołomicach po 
raz kolejny oferuje swoim czytel-
nikom bezpłatny roczny dostęp 
do wybranych tytułów Czytelni 
internetowej libra.ibuk.pl.
IBUK LIBRA to pierwsza i największa 
w Polsce czytelnia książek on-line. 
Konsorcjum „Małopolskie Biblioteki 
Publiczne” do którego należy nasza 
biblioteka wykupiło na kolejny rok 
dostęp do 1839 elektronicznych 
publikacji z oferty Wydawnictwa 
Naukowego PWN i innych wydaw-
nictw. W ofercie znajdą Państwo 
podręczniki akademickie, publika-
cje naukowe i poradniki z różnych 
dziedzin wiedzy oraz literaturę 
piękną.
Z publikacji znajdujących się w czy-
telni http://libra.ibuk.pl/ można ko-
rzystać w siedzibie Biblioteki Pu-
blicznej w Niepołomicach i w filiach 
w Podłężu, Staniątkach, Woli Ba-
torskiej i Zabierzowie Bocheńskim 

oraz poza biblioteką z komputera 
domowego po uprzednim pobra-
niu w bibliotece specjalnego Pin-
-u/kodu umożliwiającego dostęp 
do serwisu oraz zarejestrowaniu 
się na stronie serwisu.
Wszystkie wygenerowane i otrzy-
mane Piny w roku 2014 tracą 
ważność. aby znów mieć dostęp 
do książek w liBRa.iBuk prosimy 
o pobranie nowego Pin-u.
Posiadanie przez użytkownika indy- 
widualnego konta jest tym bardziej 
wskazane, gdyż pozwala na korzy-
stanie z zaawansowanych opcji  
pracy z książką, czyli:
• wyszukiwanie wewnątrztekstowe
• dodawanie zakładek na stronie
• zaznaczanie fragmentów tekstu
• wprowadzanie własnych notatek
• tagowanie fragmentów
• eksport notatek - prześlij / udo-

stępnij notatkę / zakładkę
• tryb optymalny / zgodny

zapraszamy wszystkich do ko-
rzystania!

WalDeMaR stelMaCH
biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Kultura

mógł zaproponować nowe rodza-
je aktywności i funkcje, jakie jego 
zdaniem można realizować w bu-
dynku przy ulicy Bocheńskiej. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
nowe pomieszczenia, w których 
będzie się mieścić mediateka oraz 
świetlica. Okazało się, że oddzia-
ły zdecydowanie mogą różnić się 
pomiędzy sobą zarówno nastro-
jem jak i wystrojem. Wspólnym 
mianownikiem pomieszczeń były 
propozycje miejsca do wygodnej 
lektury. Warsztaty zaangażowa-
ły uczestników na dobrych kilka 
godzin sobotniego popołudnia 
i pokazały, że wygląd nowej biblio-
teki nie jest im obojętny. Wszystkie 
uwagi i propozycje zostały zapisa-
ne przez obecną na spotkaniu Pa-
nią architekt i z pewnością zostaną 
wzięte pod uwagę przy projekto-
waniu wnętrz.
Przed nami jeszcze co najmniej kil-
ka miesięcy pracy. Dla tych, którzy 
chcieliby dołączyć do tego proce-
su utworzymy specjalny profil na 
Facebooku. Więcej informacji na 
stronie Biblioteki (www.biblioteka-
-niepolomice.pl)
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iRoNicZNiE i ElokWENtNiE

Spotkanie, na które przybyła mło-
dzież licealna, mieszkańcy Nie-

połomic oraz czytelnicy odbyło się 
27 listopada 2014 r. Michał Ogórek 
z charakterystyczną dla siebie nutką 
ironii, elokwencją i dowcipem opo-
wiadał o początkach swojej pracy 
dziennikarskiej i o istocie dzienni-
karstwa. 
Wspominał o pierwszych krokach 
w tym zawodzie u boku takich 
osobistości jak m.in. Ryszard Kapu-
ściński, Janusz Głowacki czy Teresa 
Torańska - byli to ludzie, którzy two-
rzyli polskie dziennikarstwo. Mówił 
o tym, że nikt nie urodził się z umie-
jętnością pisania a „pisać można 
nauczyć się tylko pisząc”. Pokusił 
się również o porównanie zawodu 
dziennikarza kiedyś i dzisiaj. Stwier-
dził, że jest coraz mniej osób piszą-
cych prawdziwe literackie felietony, 

a poznawanie świata obecnie opiera 
się głównie na Internecie. Dzienni-
karstwo jest zawodem, który należy 
wykonywać rzetelnie, a pisanie po-
winno sprzyjać konstruktywnemu 
myśleniu, tymczasem zalewa nas 
morze niekoniecznie potrzebnych 
informacji. Nasz gość ubolewał rów-
nież nad tym, że zanika sztuka roz-
mowy, wymiany myśli. Zmieniają się 
czasy, zmieniają się media zmianom 
ulega również zawód dziennikarza. 
Czy owe zmiany zmierzają w do-
brym kierunku to ocenić musi już 
potencjalny odbiorca. Michał Ogó-
rek odpowiadał również na pytania, 
okraszając je humorem i ubarwiając 
anegdotami. Na koniec uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zakupie-
nia najnowszych książek dziennika-
rza oraz otrzymać osobistą dedyka-
cję i autograf.

eWa koRaBik
biblioteka Publiczna w Niepołomicach

WERNiSaż MalaRStWa 
jóZEfa MUlaRcZyka

aGnieszka GRaB

W czwartek 11. grudnia w nie-
połomickiej bibliotece odbyło 

się otwarcie wystawy malarstwa 
Józefa Mularczyka pt. „Pejzaże 
tatrzańskie”, nazywanego „piewcą 
piękna Tatr”.
Zgromadzeni goście mieli nie tylko 
okazję podziwiać piękno Tatr za-
mknięte w obrazach artysty, ale mo-
gli również posłuchać wspomnień 
jego syna – Macieja Mularczyka.
Józef Mularczyk urodził się 14 lipca 
1916 roku w Witkowicach na Mora-
wach. Już jako młodzieniec pieszo 
przemierzał Karpaty, uwieczniając 
w szkicowniku górskie widoki, przy-
rodę i ludzi. W latach 1934-1939 
studiował na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w pracowniach Władysława 
Jarockiego i Fryderyka Pautscha.
W 1955 zamieszkał w Zakopanym, 
co było przełomem w jego karierze 
artystycznej. Podobnie jak wielu 
malarzy przed nim, także i on nie 
oparł się urokowi tatrzańskiego 
krajobrazu. W obrazach oddaje 
urok najpiękniejszych zakątków 
Tatr. Jego dynamiczne pociągnięcia 
pędzla i zdecydowanie w kładzeniu 
farby doskonale wyrażają surowość 
i grozę tatrzańskich krajobrazów. 
Jednak góry to nie tylko surowa, 

czasami przejmująca i groźna przy-
roda, lecz także ludzie tej ziemi, ich 
codzienne zajęcia, zwyczaje. To za-
razem świat znikających szałasów, 
kierdeli owiec wypierany pod wpły-
wem przeobrażeń cywilizacyjnych. 
W ostatnich trzydziestu latach ży-
cia, które spędził w Bochni, nama-
lował wiele obrazów poświęconych 
miastu, ale i tutaj nadal malował ta-
trzańskie pejzaże – przelewając na 
płótno swoje górskie tęsknoty. Pod 
koniec życia – tworzy „z pamięci” 
– niezwykle wiernie oddając kolo-
rystykę, nastrój i detale krajobrazu.
Obecnie jego płótna znajdują się 
także w Austrii, Australii, Francji, Ho-
landii, Kanadzie, Niemczech i Wiel-
kiej Brytanii.
Józef Mularczyk zmarł 29 maja 2009 
roku, w Bochni, tam też jest pocho-
wany. W Niepołomicach obrazy Ar-
tysty goszczą po raz pierwszy, cho-
ciaż mamy nadzieję, że nie ostatni.

z „PodaRUNKieM” W BiBliotece
MaRta PiotRoWska

biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Spotkanie autorskie połączone było z promocją 
najnowszej książki autorki pt. „Podarunek” oraz 
świątecznego zbioru opowiadań pt. „Cicha 5”. 
Krystyna Mirek jest polonistką, pedagogiem, 
prowadzi warsztaty z zarządzania czasem, a zdo-
bytą wiedzą chętnie dzieli się z innymi kobieta-
mi. Ma męża i czworo dzieci. Prawdziwym po-
wołaniem okazało się dla niej pisarstwo. Spod jej 
pióra wyszły takie książki, jak: „Prom do Kopen-
hagi”, „Polowanie na motyle”, „Pojedynek uczuć”, 
„Droga do marzeń”, „Szczęście all inclusive”. Wy-
kreowane przez nią postaci nie są wyidealizowa-
ne, nie żyją pod kloszem, z dala od problemów 
i trosk. Ich losy bywają pogmatwane, trudne 
i pełne przeciwności. Bohaterowie tych historii 
nigdy nie poddają się złemu losowi i uparcie 
dążą do spełnienia swoich marzeń.

Pisarka podczas spotkania opowiadała o sobie 
i swojej twórczości. Opowiadała, że pomysły na 
książki czerpie z życia. Pomysły - jak podkreśla - 
same do niej płyną. Sama uważa, że to wrodzony 
dar. Jej praca, wysiłek bierze się ze starania, by 
tak napisać powieść, żeby była atrakcyjna dla 
czytelnika, wartościowa i niosła jakieś głębo-
kie, życiowe przesłanie. Powieść, która stworzy 
się z takiej inspiracji, musi zostać przefiltrowa-
na przez bagaż doświadczeń życiowych auto-
ra, jego wiedzę i wrażliwość. „Historie w moich 
książkach są zmyślone, ale emocje prawdziwe”- 
wyznaje pisarka.

Spotkanie przerodziło się w żywą dyskusję mię-
dzy autorką a licznie zgromadzonymi wielbi-
cielkami jej książek. Czytelniczki pytały pisarkę 

o dalsze plany zawodowe, o kondycję rynku wy-
dawniczego w Polsce, o dobre rady dla początku-
jących pisarzy, a także o jej inne zainteresowania. 

Na zakończenie czytelniczki nagrodziły Krystynę 
Mirek oklaskami, wyraziły chęć ponownego spo-
tkania i ustawiły się w długiej kolejce, aby otrzy-
mać osobistą dedykację od autorki.

2 grudnia gościem wieczoru w niepołomickiej Bibliotece była Krystyna Mirek, pisarka 
znakomitych powieści obyczajowych, skierowanych przede wszystkim do kobiet.

Michał ogórek 
dziennikarz, felietonista, publicysta, krytyk filmowy, na stałe związany z „Gazetą 
Wyborczą” był gościem niepołomickiej książnicy. Jest autorem książek m.in. „Prze-
wodnik po Polsce”, „Najlepszy Ogórek czyli kalendarz na każdy rok”, „Urok lat minio-
nych”, „Polska Ogórkowa. Podręcznik dla wszystkich klas”. Od 2004 roku związany 
z kanałem telewizyjnym Kino Polska, gdzie komentował kroniki filmowe z czasów 
PRL w programie „Na przełaj przez PRL” Przygoda Michała Ogórka z telewizją to rów-
nież teleturnieje, w których występował w roli eksperta a nawet programy kulinarne 
(jeszcze z Maciejem Kuroniem). W rankingu najlepszych felietonistów miesięcznika 
„Press” sklasyfikowany został jako drugie „najostrzejsze pióro” w Polsce.

Zapraszamy Państwa na wy-
stawę do Biblioteki Publicznej 
w Niepołomicach do końca 
lutego 2015 r. 

Kultura
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RaZEM WESElEj

bal aNdRZEjkoWy dla dZiEci 

Wspólne zajęcia i spotkania 
dzieci z dorosłymi tak bardzo 

przypadły do gustu grupie z Sucho-
raby, że spotykają się w Klubie Kul-
tury kilka razy w miesiącu. 
Długie, jesienne wieczory sprzyjają 
takim spotkaniom integracyjnym. 
Radość uczestników, którzy mogą 
czerpać od siebie wzajemnie jest 
niezastąpiona. Na wspólne wieczo-
ry do Klubu przychodzą babcie ze 
swymi wnukami. Spotkania te poza 
wspólnym przebywaniem i rozmo-
wami mają na celu zdobycie nowych 
umiejętności praktycznych i arty-
stycznych. Dzieci bardzo chętnie 
słuchają wskazówek i podpowiedzi 

dotyczących szycia, prawidłowych 
ściegów. Odwzajemniają się z ta-
kim samym zapałem objaśnieniami 
w zakresie techniki decoupage, któ-
rych tajniki poznały podczas warsz-
tatów rękodzieła artystycznego. 
Dzięki temu mamy już na koncie 
niemałą liczbę wspólnych arcydzieł. 
Od dostojnych ikon po własnoręcz-
nie ozdabiane szklanki i wazoniki. 
Ostatnio, wychodząc naprzeciw 
trendom, bawiliśmy się w eko-ciu-
szek. Uczestnicy wykonali ze znisz-
czonych już i zbyt małych ubrań 
oryginalne rękawiczki, aplikacje na 
bluzki, bądź też ciepłe i jakże na 
czasie, czapki z pomponami.

21 listopada Dom Kultury w Za-
krzowcu zaprosił dzieci do 

udziału w balu andrzejkowym. Ra-
dości było wiele. Dzieci w barwnych 
strojach, pod opieką dorosłych 
radośnie spędziły popołudniowe 
chwile. 
Wspólny czas, jak przystało na an-
drzejki został podzielony na trady-
cyjne wróżby oraz zabawy i tańce. 
Od pierwszej chwili na dzieci cze-
kały miłe niespodzianki, konkursy 
i wróżby. Z radością i wielkim za-
pałem dzieci odgadywały zagadki, 
śpiewały piosenki, recytowały wier-
sze lub rzucały monetą do „studni” 
(w tej roli miska wypełniona wodą). 
Każdemu zadaniu przyporządko-
wane były odpowiednie wróżby: 

ciągnięcie losów ze szklanej kuli, 
losowanie serca z imieniem przy-
szłego współmałżonka lub kręcenie 
butelką, która wskazywała na sym-
bol przyszłego zawodu. Pomysłów 
na andrzejkowe wróżby jest całe 
mnóstwo, a my wybraliśmy tylko 
kilka ponieważ dzieci niecierpliwie 
czekały na drugą część, czyli zaba-
wę taneczną. 
Gdy w sali rozległy się najciekaw-
sze dziecięce przeboje błyskawicz-
nie pojawiły się wesołe kółeczka, 
wężyki i pary. Zabawom i pląsom 
nie było końca. Dzieci bawiły się 
zarówno we własnym gronie jak i z 
udziałem rodziców. Siły można było 
zregenerować przy stole z poczę-
stunkiem i napojami.

uRszula tuReCka
Instruktor Klubu Kultury w Suchorabie

Danuta BaRnaCH
instruktor Domu Kultury w Zakrzowcu

NiEpoWtaRZalNE 
boMbki choiNkoWE

W StaNiątkach RUSZyła 
akadEMia dEcoUpagE

Renata siWek
instruktor Domu Kultury w woli batorskiej

kRystyna kRuPa saMek
Instruktor Domu Kultury w Staniątkach

W okresie poprzedzającym Święta 
Bożego Narodzenia, tradycyj-

nie już w Domach Kultury zorgani-
zowane zostały warsztaty ręcznego 
malowania i zdobienia szklanych 
bombek. W pierwszej połowie grud-
nia w Woli Batorskiej, Staniątkach, 
Słomirogu, Zakrzowcu, Suchorabie 
i Zabierzowie Bocheńskim powstało 
blisko pół tysiąca niepowtarzalnych, 
artystycznych ozdób choinkowych. 
Spotkania miały charakter rodzin-
ny, wielopokoleniowy, przychodzi-
ły zarówno dzieci z rodzicami, mło-
dzież, jak i dorośli. W świąteczny 
nastrój wprowadzała uczestników 
Maria Strzelec – artysta-plastyk, in-
struktor Domu Kultury w Zabierzo-

wie Bocheńskim. Uczestnicy warsz-
tatów otrzymali do wyboru całą 
gamę kolorowych, matowych lub 
błyszczących szklanych bombek, 
każdy mógł wybrać dowolny kolor 
i ilość, którą chciał pomalować. Ko-
lorowe lakiery do malowania oraz 
cała gama różnokolorowych bro-
katów pozwalały delikatnie nanosić 
świąteczne motywy.
Bałwanki, aniołki, kwiaty, choinki, 
gwiazdki, ptaszki, Mikołaje, śnieżne 
pejzaże, to tylko niektóre motywy 
jakie pojawiły na szklanym podłożu. 
Z własnoręcznie wykonanych bom-
bek najbardziej cieszyły się dzieci, 
ale i dorosłym sprawiły nie mało 
radości.

W  Domu Kultury w Staniątkach 
na dobre ruszyła Akademia 

Decouopage. Wspólnie ozdabia-
my przedmioty codziennego użyt-
ku. Podczas kolejnych warsztatów, 
odbywających się raz w miesiącu 
uczestnicy będą mieli możliwość 
poznania różnych technik zdobie-
nia i postarzania przedmiotów, na 
różnym podkładzie i z wykorzysta-
niem różnych materiałów.
Tematem warsztatów, które odbyły 
się 20 listopada było sos peso, czyli 
trójwymiarowa technika zdobie-
nia. Do pracy uczestniczki używały 
specjalnej termofolii, którą po na-

klejeniu wzoru z serwetki podgrze-
wały nad płomieniem świec, aby się 
folia odkształciła i tworzyła efekt 
przestrzenny. W efekcie powstały 
ciekawe ozdobne pudełeczka i ob-
razki, które mogą być miłym upo-
minkiem pod choinkę lub ozdobą 
świąteczną.
Do udziału w warsztatach zgłosiły 
się osoby w różnym wieku i pomi-
mo takiej różnorodności wiekowej 
atmosfera pracy jest wspaniała. 
Można jeszcze dołączyć do stałej 
grupy po wcześniejszym zapisie 
w Domu Kultury w Staniątkach,  
tel. 12 281 82 57.

Kultura
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WiEcZoRNica patRiotycZNa 
W Woli ZabiERZoWSkiEj

SENioRZy Na ogólNopolSkiM 
pRZEglądZiE W WaRSZaWiE

i MiEjScE dla kgW 
Z Woli ZabiERZoWSkiEj 

aleksanDeR ostRoWski
instruktor Domu Kultury w woli Zabierzowskiej

aleksanDeR ostRoWski
instruktor Domu Kultury w woli Zabierzowskiej

aleksanDeR ostRoWski
instruktor Domu Kultury w woli Zabierzowskiej

W tym roku obchodzimy 96 
rocznicę odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. W Domu Kul-
tury w Woli Zabierzowskiej, nieco 
później, bo 14 listopada zorgani-
zowano Wieczornicę Patriotyczną 
z udziałem młodzieży ze szkoły 
podstawowej oraz mieszkańców.
Młodzi ludzie pięknie zaprezento-
wali słowno-muzyczny program 
patriotyczny, przygotowany pod 
kierunkiem Marii Baran oraz Alek-
sandra Ostrowskiego. Krótki rys 
historyczny o okolicznościach od-
zyskania niepodległości przeka-
zał zebranym nauczyciel historii 
Grzegorz Harabasz, podkreślając 
znaczenie tego dnia dla narodu 
polskiego.
Udostępnione śpiewniki i akom-
paniament akordeonu stanowiły 

zachętę do wspólnego, radosnego 
śpiewu. Wspólny śpiew pieśni pa-
triotycznych i legionowych zapo-
czątkował Mazurek Dąbrowskiego.
Koncert zespołu muzycznego dzia-
łającego w Domu Kultury stanowił 
ciekawy akcent kończący uroczy, 
patriotyczny wieczór. Zespół w skła-
dzie Aleksander Ostrowski - piano, 
śpiew, Marek Zimmer - gitara, śpiew 
oraz Roman Antończyk – perkusja, 
zaprezentowali pieśni patriotyczne, 
we własnej aranżacji, między in-
nymi: Biały Krzyż, Ojczyzna, Marsz, 
marsz polonia, Gdy naród do boju, 
Czerwone Maki, My, Pierwsza Bry-
gada. Na zakończenie spotkania 
wszyscy odśpiewali Rotę.
Panie z KGW zadbały o słodki po-
częstunek dla uczestników wie-
czornicy.

22 listopada cztery zespoły 
seniorów działające przy 

Centrum Kultury w Niepołomicach 
wyruszyły do Warszawy, by wziąć 
udział w XII Ogólnopolskim Prze-
glądzie Amatorskiej Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów – Teraz My.
Dom Kultury Włochy z myślą 
o seniorach corocznie organizuje 
przegląd twórczości artystycznej. 
Ze względu na bardzo duże zain-
teresowanie udziałem tegoroczna 
edycja po raz pierwszy trwała przez 
trzy kolejne dni, od 21 do 23 listo-
pada. W Okęckiej Sali Widowisko-
wej można było oglądnąć 182 pre-
zentacje, w których wystąpiło 1471 
osób, w tym  prezentacje wokalne, 
grupy teatralne, kabarety, mono-
dramy, recytatorów, instrumentali-
stów i zespoły folklorystyczne. 
Prezentacje oceniało jury w skła-
dzie: prof. Katarzyna Sokołowska - 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Małgorzata Czacz-
kowska - artystka Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, 
Milena Vajda – aktorka. 
Grupa Śpiewacza Wolańska Muza 
prowadzona przez instruktora  
i akompaniatora Aleksandra Ostro- 
wskiego wyśpiewała w Warsza-

wie wyróżnienie.
Wszystkie zespoły wystąpiły w kate-
gorii – piosenka, prezentując przy-
gotowane na przegląd programy 
trwające zgodnie z regulaminem 
po 5 min. 
Każdy z naszych zespołów przygo-
tował inny rodzaj piosenek. I tak Ze-
spół śpiewaczy Wrzos z Niepołomic 
z towarzyszeniem kapeli pod kie-
runkiem Macieja Ziobro zaprezen-
tował wiązankę melodii cygańskich. 
Grupa śpiewacza Wolańska Muza 
z Domu Kultury w Woli Zabierzow-
skiej z akompaniatorem Aleksan-
drem Ostrowskim wykonała pieśń 
ludową Sarna. Zespół śpiewaczy 
Zabierzanie z Domu Kultury w Za-
bierzowie Bocheńskim z akompa-
niatorem Janem Gębałą zaśpiewał 
wiązankę melodii zatytułowaną 
„W Zabierzowie muzyka gro”. Nato-
miast Grupa Obrzędowo-Śpiewacza 
Nasza Wola z Domu Kultury w Woli 
Batorskiej wykonała wiązankę tra-
dycyjnych ballad ludowych. 
To kolejny sukces naszych Senio-
rów, którzy z zamiłowaniem i pasją 
rozwijają zamiłowania w zespołach 
artystycznych oraz swoją postawą 
godnie reprezentują swą  miejsco-
wość i gminę.

28 listopada 2014 r. w siedzi-
bie Wojewódzkiego Związ-

ku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Krakowie odbyła się 
prezentacja tradycyjnych potraw 
wigilijnych i świątecznych przygo-
towanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Małopolski.
W prezentacji tradycyjnych potraw 
wigilijnych i świątecznych uczest-
niczyły Koła Gospodyń Wiejskich 
z gmin; Gdów, Niepołomice, Krze-
szowice, Proszowice, Igołomia-
-Wawrzeńczyce, Trzyciąż, Biskupice, 
Iwanowice, Wiśniowa. 
Gminę Niepołomice reprezento-
wały dwa Koła Gospodyń Wiejskich 
z Woli Zabierzowskiej oraz Woli Ba-
torskiej.
Poszczególne Koła na świątecznie 
udekorowanych stołach zaprezen-
towały regionalne potrawy i wypie-
ki oceniane przez komisję konkur-
sową. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 
Zabierzowskiej zaimponowało ko- 
misji kunsztem, elegancją i este-
tycznym podaniem wykonanych 
potraw, czym zdobyło I miejsce. 
Bezkonkurencyjną potrawą okazał 
się nadziewany szczupak w galare-
cie i sandacz z pieczarkami w cie-

ście francuskim. Panie z KGW Wola 
Zabierzowska z ogromną radością 
przyjęły wyróżnienie i gratulacje, 
oraz nagrodę ufundowaną przez 
Bogusława Wiśniewskiego dyrek-
tora Oddziału Terenowego agencji 
Rynku Rolnego w krakowie. 
Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich 
zostały uhonorowane przez orga-
nizatorów nagrodami pieniężnymi, 
rzeczowymi oraz okolicznościowy-
mi dyplomami.
W trakcie prezentacji i degustacji 
potraw świątecznych wystąpiła 
Kapela Ludowa z Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej, której re-
pertuar muzyczno-wokalny na-
wiązywał do tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia. Impreza przebiegła 
w miłej atmosferze przy wspólnym 
śpiewaniu świątecznych kolęd oraz 
przyśpiewek regionalnych. 
Organizatorem przedsięwzięcia 
był Wojewódzki Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Krakowie przy współpracy Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach w ramach 
realizacji programu „Małopolska 
Nasz Region Nasza Szansa” ogło-
szonego przez Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego.

RodZiNNE SpotkaNia Z cERaMiką

W Domu Kultury w Staniątkach 
27 listopada rozpoczęły się 

rodzinne spotkania z ceramiką. 
W warsztatach może uczestniczyć 
każdy, zainteresowany tą techni-
ką. Kierowane są do każdej grupy 
wiekowej, pobudzają wyobraźnię, 
kreatywność, poprawiają i ćwiczą 
sprawność manualną, a także świet-
nie relaksują. Nie trzeba mieć spe-
cjalnych zdolności plastycznych czy 
talentu, bo tak naprawdę zajęcia te 
polegają na zabawie z gliną. Na pro-
stym wałkowaniu, wygniataniu, wy-
ciskaniu, wylepianiu, modelowaniu 
ręcznie z bryły oraz w efekcie koń-
cowym na malowaniu, szkliwieniu 
i wypalaniu w specjalnym piecu. 
Tematem listopadowych warsz-
tatów były motywy zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia. Tak 
więc uczestnicy warsztatów z wiel-
kim zaangażowaniem i wyobraź-

nią modelowali aniołki, choinki, 
bałwanki, które po wykończeniu 
- wypaleniu w piecu ceramicznym 
zabiorą do domu. 
Warsztaty ceramiki odbywają się je-
den raz w miesiącu i są prowadzone 
przez Agnieszkę Góral, artystę pla-
styka – ceramika. Można dołączyć 
do stałej grupy po wcześniejszym 
zapisie w Domu Kultury w Staniąt-
kach, tel. 12 281 82 57.

kRystyna kRuPa saMek
Instruktor Domu Kultury w Staniątkach

Kultura
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zapewne wszyscy znamy pełne pozytywnych skojarzeń powiedzenie: 
„Chcieć - to móc”. Z drugiej zaś strony gdzieś w głębi pamięci groź-
nie przypominają o sobie słowa z „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-

go: „duża by już mogliby mieć, ino oni nie chcą chcieć”. Lepiej jest zatem 
„chcieć”. Ale przecież każdy z nas poddawany jest działaniu zarówno 
czynników motywujących, jak i demotywatorów. Nawet sami sobie mo-
żemy wysyłać zarówno bodźce stymulujące do czegoś, jak i powstrzy-
mujące od aktywności. To zresztą w sumie dobrze, że równocześnie dzia-
łają oba te czynniki, bo przecież najcenniejsza w życiu jest równowaga. 
Jak wiemy słynny wynalazca Watt do wykonanej przez siebie maszyny 
parowej musiał dodać ograniczający jej prędkość odśrodkowy regula-
tor obrotów, bo bez niego rozpędzona do absurdu maszyna po prostu 
rozpadłaby się na kawałki. Ten regulator obrotów to w pewnym sensie 
„demotywator”.

Motywacja – według definicji – to doping dający gotowość do podję-
cia działania. Często wiąże się ona z oceną prawdopodobieństwa suk-
cesu lub porażki w konkretnym przypadku. Wyższy poziom motywacji 
potrzebny jest tam, gdzie do osiągnięcia celu spodziewany jest większy 
wysiłek. Warto przypomnieć, że niewolnictwo i tak zwaną „pańszczyznę” 
zniesiono pod wpływem stwierdzenia, że przymus pracy jest nieefek-
tywny. Zatem jeśli kierownik mówi do pracownika: „masz to zrobić!”, to 
efekt będzie gorszy, niż przekazanie pracownikowi zadania w taki spo-
sób, aby on naprawdę „chciał” wykonać jakąś pracę. Ponadto polecenie 
„masz to zrobić!” działa na krótką metę i kończy się na ogół wtedy, kiedy 
kierownik się oddala, natomiast myśl: „ja chcę to zrobić” jest czynnikiem 
znacznie silniej i dłużej motywującym.  

Abyśmy mogli cokolwiek zrealizować musimy mieć plan działania. Zwy-
kle najpierw pojawia się pomysł, potem ten pomysł trzeba rozpisać na 
mniejsze zadania cząstkowe, ustalić ich kolejność, pomyśleć o niezbęd-
nych środkach, niekiedy trzeba opracować jakieś rysunki lub dokumen-
ty, a nawet podpisać umowy, aby potem przystąpić do dzieła. Osiąganie 
celu można porównać do podróży. Zazwyczaj podróż odbywa się etapa-
mi i analogicznie w każdej pracy najrozsądniej jest z góry przewidzieć jej 
podział na kolejne odcinki. 

Zjawisko motywowania zwykle związane jest z możliwością osiągnięcia 
jakiejś nagrody, która może mieć charakter materialny lub niematerialny. 
Udowodniono, że gratyfikacje niematerialne są trwalsze i działają silniej. 

Te niematerialne nagrody to na przykład pochwała lub słowa uznania 
od ważnej dla nas osoby, zdobycie nowych uprawnień, poczucie zwy-
cięstwa, uzyskanie dodatkowej wiedzy, rozwój osobisty lub radość z roz-
wiązania dręczącego problemu. 

Przejdźmy jednak do konkretów. Jak można skutecznie zmotywować 
siebie lub innych nie używając bodźców finansowych? Oto kilka sposo-
bów:  
-  silnym motywatorem jest wizja przyszłości, a zatem warto wyobrazić 

sobie, co będziemy czuli i w jakiej będziemy sytuacji za miesiąc, za rok 
lub za 10 lat, jeśli zrealizujemy plan; 

-  dobrze jest zapisać, co jest do zrobienia, bo taka notatka porządkuje 
myśli;

-  słowo miewa moc sprawczą, a zatem niezwykle motywująco oddzia-
łują powtarzane wciąż pozytywnie hasła w rodzaju: „inni mogli, ja też 
mogę”, „jeśli nie my, to kto?”, „damy radę!” itp;

-  jeśli zrealizowaliśmy już kilka etapów planu, to bardzo wzmacnia do 
dalszych działań świadomość tego, jak wiele drogi do celu już poko-
naliśmy. 

W codziennym życiu warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, 
z których pierwszą jest, aby nie podejmować ważnych decyzji pod 
wpływem emocji. Lepiej zawsze „dać czasowi czas”, bo niekiedy roz-
wiązanie przychodzi samo, trzeba tylko trochę poczekać. Najgorszym 
wrogiem działania są bezsilność i panika, więc zawsze starajmy się 
zachować zimną krew. Pamiętajmy, że nie w każdym wyścigu będzie-
my zwycięzcą, więc sukcesem może być również to, że dobiegliśmy 
do mety. W razie potrzeby zwracajmy się o pomoc do sprawdzonych 
przyjaciół lub innych, godnych zaufania osób. Ponadto trzeba być re-
alistą, czyli wiedzieć, że zwykle pojawiają się jakieś trudności. Warto 
też wyznaczyć priorytety, czyli sprawy, bez których nie da się iść da-
lej – podczas gdy z innych, mniej ważnych spraw w razie konieczności 
można zrezygnować. Zawsze starajmy się być konsekwentni, bo lepiej 
codziennie zrobić kilka kroków w kierunku celu, niż raz na jakiś czas 
wykonywać długi skok. 

Na naszej drodze spotkamy oczywiście demotywatory, czyli przeciw-
ności losu lub ludzi, którym z jakiegoś powodu nie podoba się nasze 
działanie. Może nas skrytykują z zazdrości, a może po prostu będą nam 
dokuczać… Jak sobie z nimi radzić? Oto kilka rad: 
-  pamiętajmy, że krytycy są zawsze i wszędzie, oraz że krytykują innych 

dlatego, że w ten sposób podnoszą własną samoocenę; 
-  mimo wszystko uważnie słuchajmy krytyków, bo w ich słowach może 

być nieco racji… i wyciągajmy stosowne wnioski, 
-  pomimo krytyki zawsze budujmy w sobie poczucie zaufania do sa-

mych siebie; 
-  uczmy się na błędach i śmiejmy się z własnych pomyłek, bo dzięki 

temu będą mniej bolesne;
-  odrzucajmy negatywne myśli, starajmy się doszukiwać w każdym zda-

rzeniu czegoś pozytywnego. 

Jako podsumowanie proponuję fraszkę: 
Prosty sposób motywacji

Chcesz uniknąć straty czasu i wykonać swoje plany? 
Więc przypomnę sposób prosty i przez wielu stosowany: 
Sam dla siebie zrób na kartce listę zadań z terminami, 
wszak nikt nas nie upilnuje w pracy lepiej, niż my sami! 
Potem często sprawdzaj kartkę, skreślaj sprawy już gotowe   
i kolejne dopisz, aby w sposób ten odciążyć głowę. 
Niech notatki są dowodem, ile pracy już zrobiłeś, 
gdyż to da ci do kolejnych zadań zapał oraz siłę. 

FElIETONY ŻYCIEM PISANE (61) 

o MotyWaCJi
MaRCin uRBan

Felieton
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Według badań Centrum Opinii Publicznej w tym okresie robi to 
równocześnie ponad połowa kobiet i mężczyzn. Podobień-
stwo nie dotyczy wyłącznie okresu, w którym składamy sobie 

obietnice zmiany, odnosi się on również do rodzaju podejmowanych 
postanowień. 69% Polaków marzy o rzuceniu palenia, podjęciu diety 
lub poprawy kondycji fizycznej. Prawie połowa naszych rodaków chce 
więcej czasu spędzać z rodziną. Na dalszym miejscu listy noworocznych 
postanowień znajdują się: znalezienie nowej satysfakcjonującej pracy, 
zakup nowego samochodu, remont mieszkania, podniesienie swojego 
wykształcenia.

I chociaż obietnice zmiany składamy sobie w jak najlepszej intencji wie-
rząc, że uda się nam je zrealizować to niestety aż 80 % z nas obietnic tych 
nie dotrzyma. Jednak brak realizacji postanowień noworocznych o dzi-
wo nas nie zniechęca do ich podejmowania. Co roku wraz z nadejściem 
magicznej daty 1 stycznia robimy to na nowo i z takim samym zapałem. 
Można by zadać sobie pytanie dlaczego? Dlaczego po raz kolejny łudzi-
my się, że tym razem nam się uda?

Pocieszyć może nas fakt, że zjawisko to dotyka milionów ludzi na całym 
świecie. Składanie sylwestrowych postanowień, których nie realizujemy 
to „globalny proceder”.

Profesor Richard Wiseman z Uniwersytetu w Hertfordshire przeprowa-
dził badania na grupie 3000 osób dotyczące ich noworocznych posta-
nowień. Badania potwierdziły powszechną opinię związaną z realizacją 
wyznaczanych sobie celów. Tylko 12% postanowień dotyczących rzuce-
nia palenia okazało się sukcesem. 66% badanych, którzy obiecali sobie 
zerwać z nałogiem już 1 stycznia sięgnęło po papierosa. Niewiele lepiej 
wypadło postanowienie zrzucenia zbędnych kilogramów, aż 70% bada-
nych uległo bardzo szybko pokusie zaspokojenia nadmiernego apetytu. 
Najtrudniejsze w dotrzymaniu było postanowienie o „byciu lepszą oso-
bą”, najłatwiej natomiast było „cieszyć się życiem” prawdopodobnie dla-
tego, że jest to pojęcie dość niejasne i bardzo subiektywne.

Celem badań profesora Wisemana nie było tylko potwierdzenie po-
wszechnego faktu. Chciał on również przekonać się czy istnieją czynniki, 
które zwiększą szansę na realizacje noworocznych planów. Po analizie 
zebranego materiału (badanie trwało rok) profesor Wiseman przedsta-
wił kilka twierdzeń, które jego zdaniem w znaczący sposób mogą przy-
czynić się do sukcesu. Przedstawił on kilka porad ogólnych pomocnych 
przy realizacji postawionych sobie celów (nie tylko noworocznych) oraz 
rady skierowane osobno do mężczyzn i kobiet. Uważa on, że taki podział 
jest konieczny gdyż kobiety i mężczyźni  muszą podążyć różnymi droga-
mi i podjąć różne decyzje, aby zmienić swoje życie.

ogólne zasady odniesienia sukcesu

• Tylko jedno postanowienie. Szansa na sukces jest większa, jeżeli sku-
pimy naszą energię tylko na zmianie jednego aspektu naszego życia.

• Planuj z wyprzedzeniem. Nie czekaj na Nowy Rok, nie podejmuj po-
stanowień spontanicznie. Przemyśl co chcesz osiągnąć i to zaplanuj.

• Nie powtarzaj postanowień, gdyż prowadzi to do rozczarowania  
i frustracji.

• Bądź w swych planach konkretny i szczegółowy.

• Uczyń je osobistymi. Zastanów się, co przyniosą one Tobie i jak zmieni 
się przez to twoje życie.

Rady dla mężczyzn

• Skup się na osiągnięciach. Stwórz plan, który będzie; konkretny, jego 
cel będzie można zmierzyć, realistyczny, zawarty w określonym czasie.

• Opracuj plan krok po kroku oraz wyznacz minicele, które wolno, ale 
pewnie będą przybliżały cię do celu głównego, zapisz to co chcesz 
osiągnąć.

• Skup się na tym o ile lepsze będzie życie twoje lub twoich bliskich, 
jeżeli osiągniesz wyznaczony sobie cel. Wyobraź sobie siebie w chwili, 
kiedy ten cel już osiągnąłeś. Dla lepszego rezultatu możesz to przed-
stawić w formie graficznej lub wypisać zalety jakie on przyniesie. 

Rady dla kobiet

• Nie zatrzymuj swych postanowień tylko dla siebie, ale podziel się nimi 
z innymi. Napisz swoje postanowienia na kartce i umieść je w widocz-
nym miejscu, powiedz o nich swoim bliskim i poproś ich o pomoc 
w ich dotrzymaniu.

• Bądź wytrwała, nowe nawyki potrzebują czasu, aby mogły się utrwalić.

• Pamiętaj każdy może od czasu do czasu złamać zasady, ale nie jest to 
powód aby całkowicie rezygnować z postanowień.

Takie rady ma dla nas profesor Wiseman, jednak to czy się do nich zasto-
sujemy i czy okażą się one skuteczne zależy tylko od nas. Postanowienia 
noworoczne jak bumerang wracają do nas co roku. Dzieje się tak gdyż, 
jak twierdzą psychologowie Nowy Rok przynosi ze sobą nadzieję na 
nową szansę realizacji tego co się nam nie udało poprzednio. Wyznacza 
on pewną granicę, za którą wielu z nas widzi wspaniałą przyszłość. Nie 
ma w tym nic złego, to nasza ludzka natura warto jednak uświadomić 
sobie, że takich granic jest w roku 365.

SENS NOwOROCZNYCh 

PostanoWień
Nowy Rok to dla wielu z nas nowa czysta karta, jeszcze nie 
zapisana, jeszcze nie splamiona. Nowy Rok dla wielu z nas 
jawi się jako świetna okazja do złożenia sobie przyrzeczeń.

aneta BaRta
www.plasterek.pl

Psychologia
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Produkty spożywcze występujące w naszej 
diecie coraz częściej powodują niekorzyst-
ne reakcje organizmu, które przyczyniają 

się do powstawania problemów zdrowotnych. 
Występujące objawy trudno jest powiązać ze 
spożytym pokarmem, gdyż są oddalone w cza-
sie i mogą wystąpić dopiero po 3 dniach od 
konsumpcji. Obecnie szacuje się, że ponad 48% 
populacji odczuwa objawy nietolerancji pokar-
mowej, ale nie potrafi  zidentyfikować produk-
tów powodujących dolegliwości.

W Polsce jeszcze wciąż mało znane są publikacje 
na temat nietolerancji pokarmowych. W Niem-
czech testy na nietolerancje wykonywane są 
obligatoryjnie wśród dzieci wykazujących ja-
kiekolwiek dolegliwości ze strony układu pokar-
mowego, bo to najprostszy sposób na poprawę 
zdrowia. U nas jeszcze do tego daleko, niemniej 
świadomość pacjentów rośnie i testy na nietole-
rancje coraz częściej pomagają w leczeniu róż-
norodnych dolegliwości.

By zrozumieć nietolerancję pokarmową nale-
ży zacząć od rozróżniania terminologii. Poję-
cia „alergia pokarmowa”, „nietolerancja pokar-
mowa” i „nadwrażliwość na pokarmy” często 
są zamiennie stosowane i mylone ze sobą, 
choć w zasadzie oznaczają odbiegającą od 
normy reakcję na określone produkty spożyw-
cze. Najprościej je rozróżnimy, jeśli będziemy 
wiedzieć, że:

alergia – to reakcja organizmu na produkt spo-
żywczy następująca natychmiastowo, w ciągu 
kilku sekund lub minut po spożyciu alergenu, 
np. orzeszków, skorupiaków, propolisu. Ob-
jawami najczęściej występującymi w klasycz-
nej reakcji alergicznej są: wysypka, kichanie,  
trudności z oddychaniem czy wstrząs anafi- 
laktyczny.

nietolerancja pokarmowa – jest wynikiem 
stopniowego tworzenia się kompleksów anty-

gen-przeciwciało, które są odkładane lokalnie 
w tkankach i powodują przewlekły, uogólniony 
stan zapalny. Kompleksy te są odpowiedzialne 
za opóźnione występowanie objawów od kilku 
godzin do kilku dni po spożyciu określonego 
produktu. Do objawów należą: niepokój, de-
presja, zespół jelita drażliwego, bóle głowy/
migreny, zmęczenie, nadciśnienie, egzema, 
astma, bóle stawów, problemy z nadwagą 
oraz fibromialgia. W zależności od stopnia 
nietolerancji, określone pokarmy eliminujemy 
z jadłospisu na okres  3, 6 lub 12 miesięcy, a po 
ustąpieniu objawów, stopniowo, ponownie je 
wprowadzamy.

Naukowcy z Wielkiej Brytanii, Hartman i Hart 
w 2007 roku przeprowadzili badania na grupie 
3,5 tysiąca pacjentów, dotyczące związku diety 
opartej na wykluczeniu szkodliwych pokarmów 
a nasileniem różnych zaburzeń zdrowotnych: 
żołątkowo-jelitowych, dermatologicznych, neu- 
rologicznych, oddechowych, mięśniowo-szkie- 
letowych. Wykazano, że aż 75% badanych od-
czuło korzystne skutki diety eliminacyjnej to 
znaczy widziało poprawę po wykluczeniu z ja-
dłospisu pokarmów wskazanych przez test i wy-
soko oceniło poprawę samopoczucia, niezależ-
nie od wieku i płci.

Tak więc nietolerancja pokarmowa to reakcja 
wywołana wrażliwością na określone substancje 
pokarmowe/chemiczne, dodatki w żywności lub 
niedobory enzymatyczne, do których zaliczamy 
nietolerancję laktozy (ostre dolegliwości po 
spożyciu mleka) i nietolerancje histaminy (pro-
blemy żołądkowo jelitowe po zjedzeniu serów, 
tuńczyka, czerwonego wina).

Osoby, których objawy mogą być powiązane 
z nietolerancją pokarmową, często spotykają 

się z niewłaściwą diagnozą lub stwierdzeniem, 
że to musi być stres bo wyniki badań nie wska-
zują na żadną jednostkę chorobową. A tymcza-
sem wystarczy wykluczyć szkodliwe pokarmy, 
takie jak pszenicę, jajka, drożdże, cytrusy itd., 
by uzyskać poprawę zdrowia i samopoczucia. 
Możemy mieć nietolerancję na jeden produkt 
ale i na kilka. Dokładnych danych dostarczy 
nam test wykonany za pomocą badania krwi 
włośniczkowej z palca. Test trwa 40 minut, więc 
wyniki na podstawowe 59 pokarmów poznaje-
my od razu. Jedynie ich interpretacja może za-
jąć chwilę, by pacjent wiedział, jak postępować 
w zależności od wykluczanych pokarmów oraz 
jak zaplanować swój jadłospis, by dieta była 
zbilansowana i całościowa.

Wśród znanych mi badanych osób, poprawa sa-
mopoczucia, szczególnie u dzieci, następowała 
już po tygodniu od odstawienia nietolerowa-
nych potraw, a po trzech miesiącach bywało,  
że dana jednostka chorobowa ustępowała cał-
kowicie.

Warto więc wykonać taki test, by być świado-
mym, czy wszystkie smakołyki nakładane na ta-
lerz, faktycznie służą naszemu zdrowiu.

NIETOlERANCJE 

PokaRMoWe
Co dla jednego jest pokarmem, 
jest trucizną dla drugiego”
                           Lukrecjusz

Jolanta zaleWska
Kosmetolog i Doradca Dietetyczny

Salon Kosmetyczny Angelium
Odnowa biologiczna

Zamek Królewski w Niepołomicach

Zdrowie
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zawód położnej to bowiem wykonywanie 
szeregu zadań – nie tylko tych związanych 
z przyjmowaniem porodu czy opieką nad 

noworodkiem.

Zadania położnej obejmują edukację w zakre-
sie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, 
porodu i połogu; opiekę nad kobietą, noworod-
kiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego 
miesiąca życia; opiekę w chorobach ginekolo-
gicznych oraz opiekę nad kobietą w każdym 
okresie jej życia. W realizacji świadczeń opieki 
zdrowotnej położna poz współpracuje z leka-
rzem ginekologiem, lekarzem poz, pielęgniarką 
poz i przedstawicielami organizacji i instytucji 
działających na rzecz zdrowia.

Położne środowiskowo-rodzinne zatrudnione  
w Niepołomickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.  
(Niepołomice, ul. Korczaka 1) w ramach profi-
laktyki prowadzą edukację kobiet w ciąży z te-
renu gminy Niepołomice, przygotowując je do 
porodu (także porodu rodzinnego), począwszy 
od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania – 
rozmawiają z Paniami na każdy temat związany 
z okresem ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji 
oczekiwanego maleństwa.

Zachęcamy Panie w ciąży do korzystania z BEZ- 
PŁATNYCH usług edukacji przedporodowej, 
w których mogą uczestniczyć również partne-
rzy. Wizyty te odbywają się indywidualnie, po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ter-
minu z wybraną położną. 

Proponujemy Państwu następujące tematy 
do rozmów:
przebieg ostatniego trymestru ciąży
dieta w ciąży
higiena okresu ciąży
współżycie w czasie ciąży

zasady racjonalnego trybu życia
objawy porodu przedwczesnego
przygotowanie wyprawki i pokoju dla dziecka
obecność partnera przy porodzie
objawy rozpoczynającego się porodu
farmakologiczne i niefarmakologiczne metody 
łagodzenia bólu porodowego
pozycje wertykalne podczas porodu
przygotowanie dokumentacji i rzeczy dla pa-
cjentki i dziecka do szpitala
pobyt w szpitalu
i inne.

Będąc w ciąży warto skorzystać z takiego indy-
widualnego szkolenia, na pewno poszerzy wie-
dzę i da możliwość zweryfikowania wszelkich 

wątpliwości związanych z ciążą, porodem i opie-
ką nad noworodkiem. Niepołomickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. (ul. Korczaka 1, Niepołomi-
ce) zakupiło dużą piłkę gimnastyczną – kobie-
ty będące w ciąży mogą zobaczyć jak można 
z niej skorzystać przygotowując się do porodu. 
Pacjentki, które chciałyby spotkać się z położ-
ną, porozmawiać m.in. o niefarmakologicznych 
metodach łagodzenia bólu porodowego, wy-
korzystaniu piłki gimnastycznej w czasie ciąży 
i podczas porodu, pozycjach wertykalnych itd. 
proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do 
położnej Barbary Wąs w celu ustalenia termi-
nu wizyty (tel. kontaktowy: 696 007 828; godz. 
11:30-12:30).

Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy 
artykułu 2 pkt. 3 Ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych kobiety nieubezpieczone, jeżeli posiadają 
obywatelstwo polskie, zamieszkują na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie cią-
ży, porodu lub połogu.

OPIEKA NAD KObIETą 

W Ciąży
„Położna pełni rolę przewodnika po świecie kobiecości” – gdyby cały zakres działań 
położnej p.o.z. (położnej środowiskowo-rodzinnej) ująć w ramach klasycznego 
przewodnika dostępnego na półkach księgarni, liczyłby on mnóstwo stron 
szczegółowo opisujących każdy etap życia kobiety.

BaRBaRa Wąs
mgr położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna

Niepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 

SPZOZ w Krakowie

uWaGa!
Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację  
wyboru do wybranej położnej.
Położne środowiskowo-rodzinne zatrudnione w Niepołomickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.:
- Krystyna Biernat, Przychodnia w Zabierzowie Bocheńskim, tel. kontaktowy: 606 742 549
- Maria Głuszek, przychodnia w Niepołomicach (ul. Korczaka1), tel. kontaktowy: 509 649 640
- Barbara Szwed, Przychodnia w Podłężu, tel. kontaktowy: 604 232 499
- Barbara Wąs, Przychodnia w Zabierzowie Bocheńskim, tel. kontaktowy: 696 007 828

Zdrowie
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kyokUShiN W MiElcU Wigilia biEgoWa

W sobotę 13 grudnia 2014 roku 
w Hali Widowiskowo-Sporto-

wej w Mielcu odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Polski Południowej 
PFKK Full Contact Kyokushin Kara-
te. Na Podkarpacie zjechało 28 klu-
bów z całej Polski oraz z Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Białorusi. Niepołomicki 
Klub Karate Kyokushin wywalczył 
na tej imprezie 5 medali: 1 złoty, 2 
srebrne i 2 brązowe. 190 zawodni-
ków mierzyło swe siły tylko w kon-
kurencji kumite – walki.
Niepołomice reprezentowało 11 
zawodników: Dominik Bularz, 
Aleksandra Pilch, Sandra Maśnica, 
Oliwia Szewczyk, Kacper Krawczyk, 
Martyna Kubik, Szymon Grymek, 
Eryk Kowalski, Weronika Kurzeja, 
Sebastian Skocz i Justyna Krosta. 

Najlepiej spisała się Martyna Ku-
bik (11 lat), która w kategorii Open 
zajęła I miejsce. Miejsca II zajęli: 
Sandra Maśnica (13 lat) startują-
ca w grupie dziewcząt do 45 kg 
i Kacper Krawczyk (9 lat) walczący 
z chłopcami powyżej 30 kg. Na trze-
cim miejscu podium stanęły: Justy-
na Krosta (12 lat) w kategorii do 45 
kg i Aleksandra Pilch (14 lat) walczą-
ca z przeciwniczkami do 60 kg. Tuż 
za podium, na IV miejscu uplasował 
się Szymon Grymek (11 lat).  
Ostatecznie ośrodek z Niepołomic 
zajął IV miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej. Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy odniesionych na tym 
turnieju sukcesów. 
Przejazd na zawody dofinansowała 
Gmina Niepołomice.

21 grudnia na terenie Puszczy 
Niepołomickiej odbyła się 

Wigilia Biegowa. To już tradycja, że 
przedstawiciele klubów zrzeszają-
cych biegaczy spotykają się, aby 
łamiąc się opłatkiem, wzajemnie 
złożyć sobie życzenia z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Naro- 
dzenia.
Bardzo nam miło, że miejscem tego 
uroczystego spotkania jest właśnie 
Puszcza Niepołomicka - miejsce na-
szych treningów.
W tegorocznej Wigilii Biegowej 
obecni byli przedstawiciele nastę-
pujących klubów biegowych:
- KKB Dystans
- I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW 
Kraków
- AZS AWF Masters

- Dobczycki Klub Biegacza
- Lacho Team
- Zabierzów Biega
- Limanowa Forest
- oraz oczywiście my „Niepołomice 
Biegają”
Zdjęcia z tego wydarzenia można 
obejrzeć na stronie www.niepolo-
micebiegaja.pl

WeRonika Polak 
Niepołomicki Klub Karate Kyokushin

kaMila GRuszka 
Niepołomice biegają

PodBili tatRy
WeRonika Polak

Niepołomicki Klub Karate Kyokushin

Inicjatorem imprezy i sędzią głównym turnieju 
był sensej Grzegorz Popiołek. Turniej zgroma-
dził 140 młodych zawodników i zawodniczek 
z takich ośrodków jak: Niepołomice, Zakopa-
ne, Kościelisko, Nowy Targ, Limanowa, Stary 
Sącz, Radzyń Podlaski i Gubin. Na trybunach 
zakopiańskiej hali zasiadło ponad 50 kibiców 
z Niepołomic i okolic, by dopingować swoich 
młodych sportowców. Karatecy rywalizowali ze 
sobą w kata i kumite, z podziałem na wiek i wagę 
zawodników. 

Pięciu karateków przywiozło z zawodów po 2 
medale. Pochwalić należy Dominika Bularza 
(2005), który wywalczył miejsce I w kata i miej-
sce I w kumite w kategorii + 30 kg. Świetnie 
spisała się Aleksandra Pilch (2000) uzyskując - 
w grupie dziewcząt + 50kg - miejsce I w kumite 
i miejsce II w kata. Bardzo dobrze zaprezentował 
się Łukasz Fryca (2004) zdobywając miejsce I w 
kumite – w kategorii do 40 kg oraz miejsce III 
w kata. Sandra Maśnica (2001) zajęła II miejsce 
w kata i miejsce III w walkach w konkurencji do 
45 kg. Wśród chłopców super spisał się Kacper 

Krawczyk (2005), który wywalczył II miejsce 
w kumite i III w kata. 

W pojedynkach dobrze zaprezentowała się 
Oliwia Szewczyk (2002) uzyskując wysokie II 
miejsce – wśród dziewcząt o wadze powyżej 45 
kg. W kategorii do 35 kg Martyna Kubik (2003) 
stanęła na najwyższym stopniu podium. Miej-
sce I w swojej kategorii wagowej - powyżej 40 
kg, zdobył Konrad Kaczor. W kumite Zuzanna 
Pryk (2005) w gronie dziewcząt poniżej 30 kg 
wywalczyła srebro. Brąz przypadł Szymonowi 
Grymek (2003) startującemu z zawodnikami 
powyżej 40 kg. 

W konkurencjach kata zawodnicy Niepołomic-
kiego Klubu Karate Kyokushin również odnieśli 
sukces. Złote medale wywalczyły: Weronika Ku-
rzeja (2004) i Justyna Krosta (2002). Srebro przy-
padło dla Agnieszki Treli (2005) i Kacpra Walczak 
(2007) startującego w kategorii „Pierwszy Krok”. 
Miejsce III uzyskał Bartłomiej Trela (2001). 

Młodzi sportowcy odnieśli w Zakopanem nieby-
wały sukces. Po raz kolejny pokazali, że są świet-
nie przygotowani do zawodów - zarówno pod 
względem fizycznym jak i psychicznym. Niepo-
łomickim karatekom serdecznie gratulujemy 
uzyskanych na tym turnieju wysokich wyników.

6 grudnia 2014 roku w hali widowiskowo- 
sportowej, w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich COS1 w Zakopanem odbył się Turniej 
Karate Kyokushin o Puchar Tatr „One World One 
Kyokushin”. Dwudziestu dwóch zawodników 
z Niepołomickiego Klubu Karate Kyokushin 
łącznie wywalczyło 20 medali.

Sport

treningi dla biegaczy
środa, g. 19.00 - sala gimna-
styczna w Szkole Podstawowej 
w Niepołomicach;
niedziela, g. 9.00 - Puszcza Nie-
połomicka (parking z akcesoria-
mi gimnastycznymi).
Więcej informacji: 
www.niepolomicebiegaja.pl
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W czasie Turnieju Mikołajkowego na 4 ma-
tach zmierzyło się niemal 300 zawodni-
ków. W sumie rozegrano 571 pojedyn-

ków. Zawodnicy byli podzieleni na 23 grupy, 
według wieku i stopnia zaawansowania. 

Najmłodsi karatecy mieli zaledwie 3 lata. Wystar-
towało 3 takich maluchów z 2011 roku. Ci, któ-
rzy nie umieli jeszcze kata (forma) prezentowali 
podstawowe techniki karate. Bardziej zaawanso-
wani wykonywali kata.

Aby każdy miał szansę zaprezentować się na ma-
cie kilka razy, rozgrywki odbyły się systemem „każ-
dy z każdym”. Emocji jak zwykle nie brakowało. Na 
twarzach młodych zawodników widać było duże 
zacięcie i chęć zwycięstwa. I chociaż nie każdemu 
udało się stanąć na podium, zwycięzcami byli tak 
naprawdę wszyscy, którzy wystartowali. Bo nie 
o medale tu chodzi, a o kolekcjonowanie przeżyć.

Bez względu na wynik, po zakończeniu danej 
grupy, Święty Mikołaj wręczał każdemu dziec-
ku paczkę. Każdy zawodnik otrzymał też medal. 
Zwycięzcy stawali na podium, gdzie sensei Pa-
weł Janusz nagradzał ich pucharami i dodatko-
wymi nagrodami.

Starsi zawodnicy zmierzyli się też w kumite (wal-
ka). Dziewczyny walczyły w konkurencji kogo ku-
mite. Karolina Herian w pierwszym pojedynku po-
konała Agatę Gil i zmierzyła się z Wiktorią Cichoń, 
która zwyciężyła z Karoliną Maniecką. W finale 
Wiktoria Cichoń z Dębicy, zdobyła 2 wazari (1 jed-
no wazari to 4 punkty), tym samym zwyciężając.

W kumite chłopców do walki stanęło 13 zawod-
ników. Wiele pojedynków zakończyło się przed 
czasem. Mogliśmy obejrzeć różne techniki, od 
kopnięć, uderzeń, po widowiskowe podcięcia 
i dobicia.

Wiktor Staszak – zwycięzca konkurencji, na 
swojej ścieżce spotkał się Konradem Irzykiem, 
Kacprem Dumieńskim, Pawłem Tomasikiem i w 
finale z Dawidem Wnękiem. Trzecie miejsca, po 
przebrnięciu przez rundę repasaży, zdobyli Kon-
rad Irzyk oraz Michał Łach.

Podczas turnieju gościli zawodnicy z Dębickiej 
Akademii Karate Tradycyjnego, Olkusza i Krakow-
skiego Klubu Karate Tradycyjnego. Najliczniejszą 
grupę zawodników stanowili karatecy z Akademii 
Karate Tradycyjnego Niepołomice – Kraków. 

Z kolei w finale Przedszkolady wzięło udział 70 
maluchów. 

Na zawody przyjechały przedszkolaki nie tylko 

z gminy Niepołomice (Przedszkole „Tygrysek”, 
Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej, 
Przedszkole Samorządowe Św. Kingi w Pod-
łężu), ale także maluchy z przedszkola Junior 
Sport w Śledziejowicach oraz Przedszkola „Maja 
i Gucio” w Krakowie. W  sumie w finałowych roz-
grywkach wzięło udział 8 grup z 5 przedszkoli.

Zanim przedszkolaki stanęły do zawodów, tra-
dycyjnie wniosły na salę „znicz olimpijski”. Dzieci 
obejrzały też pokaz karate w wykonaniu zawod-
ników AKT Niepołomice, medalistów mistrzostw 
świata. Potem wzięły udział w krótkiej tanecznej 
rozgrzewce prowadzonej przez Katrin Kargbo.

Podczas Przedszkolady każda grupa miała w jak 
najkrótszym czasie przebiec wyznaczoną trasę. 
Biegał też sam Święty Mikołaj z pomocnikami, 
żeby maluchom było raźniej.

Dzieciom mierzono czas i ich zadaniem było po-
prawić swój wynik przy kolejnym biegu. Udało 
się to wszystkim, z wyjątkiem pierwszej grupy 
Tygrysków, która za pierwszym razem pobiegła 
tak dobrze, że trudno było polepszyć ten wynik. 
Jednak przy mocnym dopingu kibiców i senseja 
Pawła – który robił, co mógł, żeby zmobilizować 
dzieci do szybkiego biegu – za drugim razem 
maluchy pobiły swój rekord aż o 2 sekundy.

Zawody przebiegały w formie zabawy. Nie bra-
kowało humorystycznych momentów, kiedy to 
maluchy postanowiły same wyznaczać sobie 
trasę biegu. Jednak czujni pomocnicy Mikołaja 
szybko pomagali im wrócić na właściwy tor.

- W czasie Przedszkolady nie wprowadzamy ry-
walizacji między przedszkolami. Chcemy, żeby 
dzieci aktywnie spędziły czas, ale bez niepo-
trzebnego stresu, bo dla niektórych to pierwszy 
start w zawodach. Dzieci walczą o poprawę swo-
jego własnego wyniku, dzięki temu nie ma prze-
granych, wszyscy zwyciężają – wyjaśnił Paweł 
Janusz, pomysłodawca Przedszkolady.

Po zakończeniu startów każde przedszkole 
otrzymało puchar, a każdy maluch dodatko-
wo dostał pamiątkowy złoty medal i paczkę od 
świętego Mikołaja.

Niedzielny finał zakończył wcześniejsze etapy 
rywalizacji. Przedszkolaki przyjeżdżały do Aka-
demii Karate Tradycyjnego w Niepołomicach, 
gdzie przygotowywały się do zawodów pod 
okiem senseja Pawła Janusza.

Oba wydarzenia były dofinansowane ze środ-
ków Gminy Niepołomice. 

571
POJEDYNKów 
13 grudnia w Szkole Podstawowej w Niepołomicach AKT Niepołomice 
zorganizowała 10. Turniej Mikołajkowy w Karate Tradycyjnym. Dzień później 
odbyła się V. edycja Przedszkolady – olimpiady sportowej dla przedszkolaków.

Joanna Musiał

Fot. Jacek Taran, Ola Taran, Agnieszka Cynarska-Taran.

Sport
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iii tURNiEj MiNiSiatkóWki

śWiEtNy WyNik MłodZicZEk

biEg „śWiEtlikóW”

jESiENNy tURNiEj żUbRa

16 listopada SL SALOS Staniątki 
zorganizował III Turniej Mini-

siatkówki Dziewcząt o Puchar Pre-
zesa SL SALOS Staniątki. W turnieju 
wzięło udział 9 zespołów: MKS MOS 
Wieliczka, UKS Wola Batorska, SL 
SALOS Staniątki, LUKS Sukces Kom-
prachcice, Akademia Piłki Siatkowej 
Opolanka, MKS Andrychów, UKS 
22 Kraków, UKS Setbol Oświęcim, 
Gmina Oświęcim (OKSIR). Zespoły 
wystawiły w sumie 24 drużyny. 
Turniej rozpoczął się przywitaniem 
poszczególnych ekip oraz wspólną 
modlitwą i Błogosławieństwem, któ-
rego udzielił ks. Ireneusz Macioł. Po 
uroczystym rozpoczęciu, przyszedł 
czas na pierwsze mecze. Mecze skła-
dały się z 1 seta rozgrywanego do 
20 punktów (bez przewagi dwóch 
punktów). Uczestniczki zostały po-
dzielone na 6 grup. Podział odbył się 
drogą losowania poszczególnych 
miejsc w grupach przez trenerów. 
W pierwszym etapie rozegrano me-
cze w każdej grupie systemem „każ-
dy z każdym”. Następnie I i II miejsca 
z grup oraz cztery najlepsze drużyny 

z III miejsc utworzyły grupy, które 
walczyły o miejsca 1-16. Pozostałe 
dwa III miejsca oraz IV miejsca wal-
czyły o miejsca 17-24. 
W pierwszej dziesiątce wyniki 
przedstawiały się następująco:
1.  MKS MOS Wieliczka I
2.  LUKS Sukces Komprachcice
3.  MKS MOS Wieliczka III
4.  MKS MOS Wieliczka II
5.  MKS MOS Wieliczka IV
6.  UKS 22 Kraków I
7.  SL SALOS Staniątki III
8.  MKS Andrychów I
9.  APS Opolanka III
10.  APS Opolanka I
Za miejsca I - III zawodniczki otrzy-
mały medale.
W klasyfikacji zespołowej (brano 
pod uwagę 2 najlepsze drużyny 
z każdego zespołu) zwyciężyła eki-
pa MKS MOS WIELICZKA, drugie 
miejsce zajęła APS OPOLANKA, 
a trzecie UKS 22 KRAKÓW. Każdy 
z tych zespołów otrzymał szklany 
puchar oraz pamiątkowy dyplom. 
Dziękujemy młodzieży za przepro-
wadzenie i przygotowanie turnieju!

30 listopada siatkarska drużyna 
młodziczek UKS WOLA ro-

zegrała w Krakowie 3 turniej ligo-
wy o Mistrzostwo Małopolski. Po 
dobrym występie zajęła 2 miejsce, 
ulegając tylko drużynie gospodyń 
- Sparcie Kraków.
Wyniki:
Sparta Kraków - UKS WOLA 2-1
UKS - Sandecja Nowy Sącz 2-1
UKS - Bronowianka Kraków 2-0
Skład: Melania Wojtusik, Gabriela 

Marzec, Aleksandra Soczówka, Anna 
Sowińska, Gabriela Maciejasz, Ma-
nuela Łach oraz Justyna Fijałkowska, 
Klaudia Nosal, Dagmara Nosek.
Obecnie drużyna plasuje się na 
20. miejscu w klasyfikacji general-
nej rozgrywanych systemem tur-
niejowym Mistrzostw Małopolski 
w kategorii wiekowej młodziczki. 
Gratulujemy udanego występu 
i trzymamy kciuki za kolejne znako-
mite wyniki.

Po raz czwarty wiślane bulwary 
gościły uczestników świetliko-

wej zabawy. Zabawy, bo jak inaczej 
nazwać zawody, w których zasuwają 
koło siebie setki, udekorowanych 
kolorowymi lampkami biegowych 
wariatów. Zabawy, bo szybciutko 
zapomnimy, kto wygrał, a kto był 
ostatni. Zostaną nam za to w pamię-
ci ci najfajniej przebrani, cudownie 
oświetleni, magicznie roześmiani...
Zawody odbywają się w edycji let-
niej i zimowej, gromadząc liczne 
grono biegaczy. W grudniu 2014 r.  
na starcie nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli grupy Niepołomice 
Biegają w osobach Zbyszka Grud-
nika oraz Marcina i Ali Ścigalskich 

stawiła się na starcie nocnej „dyszki”. 
Zbyszek miał do poprawki zimowy 
start sprzed roku, ja tegoroczne let-
nie ściganie, a Ala zaliczała pierwszy 
oficjalny występ na polskiej ziemi. 
Wszyscy swoje sprawy załatwili na 
medal! Wspólne treningi pod okiem 
Ilyi Markova oraz grupowa praca 
i wsparcie nieźle motywują, dając 
zaskakujące nas samych efekty.
Z czystym sumieniem możemy 
powiedzieć: wplatajcie pomiędzy 
„poważne” starty tego typu impre-
zy! Obecna w nich radość tworzy 
niezapomniane święto pozytywnie 
zakręconych ludzi. Dzięki takiemu 
obliczu sportu, możemy pociągnąć 
za sobą kolejne osoby.

15 listopada na Hali Sportowej 
w Niepołomicach już po raz 

14. został przeprowadzony Turniej 
Żubra w piłce siatkowej dziewcząt 
(edycja jesienna), którego organiza-
torem był SL SALOS Staniątki. Wzię-
ło w nim udział 5 drużyn: SL SALOS 
Piast Kraków, UKS Iskry Grybów, TS 
Wisła Kraków, MKS MOS Wieliczka, 
SL SALOS Staniątki. 
Mecze zostały rozegrane systemem 
”każdy z każdym” do dwóch wy-
granych setów (do 25 pkt.). W su-
mie przeprowadzono 10 spotkań, 
które były rozgrywane na dwóch 
boiskach jednocześnie. Wszystkie 
mecze zakończyły się wynikiem 2:0. 
Emocji nie brakowało, zwłaszcza 
w meczu pomiędzy drużynami wal-
czącymi o I miejsce w turnieju. 
Wyniki przedstawiały się następu-
jąco:

1.  TS WISŁA Kraków
2.  MKS MOS Wieliczka
3.  UKS ISKRY Grybów
4.  SL SALOS Piast Kraków
5.  SL SALOS Staniątki
Turniej zakończył się wręczeniem 
pamiątkowych medali, pucharów, 
dyplomów. Rozdano również na-
grody indywidualne dla najlepszej 
atakującej, rozgrywającej, zagrywa-
jącej oraz MVP:
Dziękujemy ks. Ireneuszowi Macio-
łowi za wsparcie i obecność podczas 
turnieju. Szczególne podziękowania 
należą się ponad 20-osobowej gru-
pie młodzieży, która po raz kolejny 
zaangażowała się w przygotowanie 
i przeprowadzenie tego przedsię-
wzięcia. Dziękujemy Tym Wszystkim, 
którzy upiekli przepyszne ciasta - cie-
szące się ogromnym zainteresowa-
niem w kąciku gastronomicznym.

sylWia WilCzek
sekretarz Sl SAlOS Staniątki

GRzeGoRz Białas
nauczyciel wychowania fizycznego i trener UKS „wola”

MaRCin ŚCiGalski
Niepołomice biegają

sylWia WilCzek
sekretarz Sl SAlOS Staniątki

Sport
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haRMoNoGRaMy WyWozU śMieci
Zapraszamy do zapoznania się z planem wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku. 

Trzy tabele uwzględniają: 
miasto Niepołomice (obsługiwane przez firmę MPGO), oraz sołectwa gminy Niepołomice obsługiwane przez MPGO oraz firmę Sita.

PODGRABIE - Błonie, Chwalców, 
Chrustowa, Jasna, Kątek, Krakowska, 

Niepołomicka, Podłęska, Polna, Różana, 
Sportowa, Torowa, Za torem          

5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6, 20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

PASTERNIK - Diesla, FR. Książka, 
Grabska, Poręby, Portowa, Rolnicza, 

Skarbowa, Wałowa, Witosa, Wodna, Za 
torem

7, 20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 6,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

PIASKI - Bocheńska, Dąbrowa, Długa, 
Droga Królewska, Grzybowa, Kątowa, 

Królowej Bony, Kusocińskiego, 
Myśliwska, Okrężna, Os. Błoto, Osiedlowa, 

Piaskowa, Ples, Roweckiego, Smutna, 
Sosnowa, Szkolna od Kusocińskiego, 

Ścieżka Głogowa, Ułanów

8,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23

ZAKOŚCIELE - Bohaterów Getta, 
Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, 

Czumy, Jagodowa, Jodłowa, Korczaka, 
Leśna, Litewska, Marudy, Modrzejewskiej, 

Modrzewiowa, Opłotki, Partyzantów, 
Podlasie, Sikorskiego, Solskiego, Szkolna, 

Świerkowa, Wąska, Wiejska, Wojska 
Polskiego, Wyzwolenia, Zakole

9,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6, 20 3,17 1,15,29 13,26 10,24

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
GROBLA - JAZY - 1 - Akacjowa, Batorego, 
Kasztanowa, Kolejowa, Krzywa, Kwiatowa, 

Magnolii, Na Grobli od nr. 7 po 2 - giej 
stronie obwodnicy, Na tamie, Nowa, 
Podwale, Powiśle, Prosta, Stawowa, 

Topolowa, Wesoła, Wiślana, Wiśniowa, Za 
obwodnicą

12,26 9,23 9,23 7, 20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

GROBLA - JAZY - 2 - Boczna, Czackiego, 
Kaptarz, Klonowa, Krucza, Lawendowa, 

Łanowa, Nagietkowa, Pociągów 
pancernych, Rumiankowa, Słoneczna, 

Suszówka, Trudna, Wroniarka, 
Zabierzowska, Zabłocie, Zacisze, Zielona

13,27 10,24 10,24 8,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6, 20 3,17 1,15,29

BORYCZÓW - 6 - ego Batalionu, 
Balonowa, Brzezinki, Czerwonych 
beretów, Graniczna, Komandosów, 
Lotnicza, Ludowa, Mokra, Olchowa, 

Pilotów, Podoficerska, Płaszowska, Polna, 
Wielicka, Wrzosowa (śródmieście)

14,28 11,25 11,25 9,22 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

ŚRÓDMIEŚCIE - Bankowa, Fabryczna, 
Jagiellońska, Grunwaldzka, Kazimierza 
Wielkiego, Kopernika, Księcia Witolda, 

Mickiewicza, Młyńska, Moczydło, Na 
grobli, Ogrodowa, Parkowa, Piękna, 

Pionierów, Plac Zwycięstwa, Robotnicza, 
Rynek, Spółdzielcza, Szewska, 

Świerczewskiego, Targowa, Zagrody, 
Zamkowa

10,23 6, 20 6, 20 3,17 2,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 14,27 11,24

ŚRÓDMIEŚCIE - 3 Maja, Cmentarna, 
Daszyńskiego, Kościuszki                            

ZAKOŚCIELE - Al. Dębowa, Borówkowa, 
Łąkowa, Makosza, Malinowskiego, 

Poziomkowa, Staniątecka, Malinowa

Miejscowość / Ulica

2,15,29

Niepołomice Harmonogram na Rok 2015

8,22 5,19 3,17,3112,26 12,26 10,23 7,21 5,18 2,16,30 13,27 3,17

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych firmy MPGo na rok 2015

Nasza tablica
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styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

WOLA ZABIERZOWSKA 1 - Nowa 
Wieś, Flaga, Chałupki, Mała Wieś, 

Psarka.
12,26 9,23 9,23 7, 20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

WOLA ZABIERZOWSKA 2 - Kla, 
Brzozówka, Zakrzeniec, Kąt, 

Skotnica.. 
13,27 10,24 10,24 8,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6, 20 3,17 1,15,29

WOLA BATORSKA 1 - Borek, 
Przyborów, część Mikoniowca 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6, 20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

WOLA BATORSKA 2 - Zamogielice, 
przysiółek Wieś, Sitowiec do drogi 

Królewskiej.
7, 20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 6,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

WOLA BATORSKA 3 - Droga 964 
od granicy z Niepołomicami do 

granicy z Zabierzowem 
Bocheńskim, Kolanów, za Kamą, 

boczne drogi od drogi 
wojewódzkiej 964

8,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23

WOLA BATORSKA 4 - od boiska 
sportowego, Kożlica, Kępa, 

Tarnówka, Wychylówka, auto-złom, 
wieś do gimnazjum, przysiółek

Wieś do tartaku

9,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6, 20 3,17 1,15,29 13,26 10,24

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 1 - 
Północ, Łąki, Łaźnia, Dąbrowa, 

Centrum.
14,28 11,25 11,25 9,22 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 2 - 
Zaborcze, Ulesie, Sołtysie, 

Zakościele, południowa część wsi
2,15,29 12,26 12,26 10,23 7,21 5,18 2,16,30 13,27 3,17 8,22 5,19 3,17,31

SŁOMIRÓG 10,23 6, 20 6, 20 3,17 2,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 14,27 11,24
SUCHORABA 10,23 6, 20 6, 20 3,17 2,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 14,27 11,24

ZAGÓRZE 9,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6, 20 3,17 1,15,29 13,26 10,24
ZAKRZÓW 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6, 20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

ZAKRZOWIEC 7, 20 3,17 3,17,31 14,28 12,26 6,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

OCHMANÓW 8,21 4,18 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23

CHOBOT 2,16,30 13,27 13,27 11,24 8,22 6,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18

Miejscowość / Ulica
Sołectwa Niepołomice Harmonogram na rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych firmy sita na rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych firmy MPGo na rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych firmy SITA na rok 2015 

 

Miejscowość / ulica styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Podłęże 1 – lewa strona od Niepołomic 
Cała ulica Wielicka w Podłężu 

12 
26 

9 
23

7 
20 

7 
20 

4 
18

1, 15,
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2, 16, 
30 

14 
28 

Podłęże 2 – prawa strona bez ulicy 
Bocheńskiej 

13  
27 

10
24

10 
24 

8 
21 

5 
19

2, 16,
30 

14 
28 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

1, 15, 
29 

Staniątki 1 – Kręta, Krótka, Mostowa, 
Na Przystanek Niepołomska, Piaskowa, 
Podcegielniana, Piłsudskiego, Polna, 
Pożarnicza, Północna, Staniątecka, 
Szkolna, Świerkowa, Wierzbowa,  
Za Torem 

14  
28 

11
25

11 
25 

9 
22 

6 
20

3 
17 

1 
 15
29 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

Staniątki 2 - Benedyktyńska, 
Cmentarna, Droga Królewska, Jeruzal, 
Klasztorna, Kwiatowa, Mokra, Na 
Błonie, Na Górnie, Parkowa, Sportowa, 
Św. Wojciecha, Wodociągowa, 
Wyszyńskiego, Zielona 

2 
15  
29 

12
26

12 
26 

10 
23 

7 
21

5 
18 

2 
16 
30 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

Staniątki 3 - Biały Ogród, Górna-
Górne, Górzyste, Jana Pawła, 
Kolejowa, Leśna, Nowa, Ogrodowa, 
Podborska, Podlaska, Wąska 

3  
16  
30 

13
27

13 
27 

11 
24 

8 
22

6 
19 

3 
17 
31 

14 
21 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

 

Nasza tablica

Miejscowość / ulica styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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