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26 maja 2015 roku, podczas uroczystej 
gali, redakcja Dziennika Gazety 
Prawnej uhonorowała samorządy, 
które jej zdaniem najlepiej wykorzystały 
ostatnie ćwierćwiecze. 

W maju weszły w życie dwie ustawy, 
które z punktu widzenia kierowców 
wprowadziły istotne zmiany 
w przepisach.

19 maja podpisane zostało porozumienie 
w sprawie warunków współpracy przy 
budowie nowego zjazdu z autostrady A4 
w Niepołomicach.
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Ważne sprawy
W maju mierzyliśmy się z rzeczami ważnymi. 
Udało się podpisać porozumienie z Urzędem 
Marszałkowskim i Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie warunków 
współpracy przy budowie zjazdu z autostrady 
A4 w Podłężu. To duży i ważny krok w kierunku 
usprawnienia naszego połączenia ze światem, 
a także odciążenia zachodniej części Gminy Nie-
połomice z ruchu ciężarowego. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem były nagrody 
dla niepołomickiego samorządu i burmistrza 
przyznawane przez Dziennik Gazetę Prawną. 
Po analizie wielu danych komisja konkursowa 
uznała, że jesteśmy drugą gminą miejsko-wiej-
ską w całym kraju, jeśli chodzi o umiejętność 
wykorzystania nadarzających się szans wspiera-
jących rozwój gminy. Z takiej analizy i z takiego 
wyniku trzeba się cieszyć.

Także w maju przeżywaliśmy 24. Dni Niepołomic 
– największą imprezę organizowaną w naszej 
gminie. Jak zwykle dużo się działo, wiele osób 
było zaangażowanych w przygotowania i na 
szczęście, mimo średniej pogody, wiele osób 
skorzystało z naszych zaproszeń i uczestniczy-
ło w tych wydarzeniach. Bardzo dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i zabawę. 

Jednak w czasie Dni Niepołomic nie tylko o za-
bawę chodziło. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie 
dla Julii Kołodziej – 10-latki z Podłęża, która od  
4 miesięcy choruje na zapalenie mózgu Rasmus-
sena. Choroba postępuje bardzo szybko, lecze-
nie możliwe jest tylko za granicą i jest niezwykle 
kosztowne, dlatego wolontariusze kwestowali, 
żeby zebrać potrzebne środki. Otwartym sercem 
wykazało się wiele osób. I chociaż Dni Niepołomic 
się skończyły, dla Julki gramy dalej, żeby przyjść 
z pomocą na czas. Dla tych, którzy chcieliby dołą-
czyć więcej informacji w dziale Nasza Tablica.
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Temat miesiąca

Wydarzenie odbywało się w sali notowań 
Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie. To miejsce symboliczne. Giełda 

odzwierciedla stan gospodarki, a w jej historii, 
jak w zwierciadle, odbija się historia polskiej 
transformacji. Uroczystość toczyła się równo-
cześnie z notowaniem giełdy. I do kursów akcji 
porównywano niejednokrotnie dyskusję o kon-
dycji polskich samorządów.

Galę wręczenia nagród poprzedzał panel dys-
kusyjny, podczas którego poruszono wiele 
tematów nurtujących obecnie samorządy. 
Zwracano uwagę na odgórnie nakładane 
na gminy obowiązki, w ślad za którymi nie 
zawsze idą konieczne środki finansowe. Na 
niejednokrotnie trudną współpracę na linii 
rząd-samorząd. Ale z drugiej strony podkre-
ślano znaczenie pomocy unijnej dla samo-
rządów. Ilość środków, o które polskie gminy 
mogą walczyć nie przypadkiem jest tak duża. 
To przecież dzięki staraniom naszych władz, 
z Unii Europejskiej płynie wartki strumień 
pieniędzy na inwestycje. To nie jest dane 
„z automatu”. O te pieniądze ktoś musiał 
ostro walczyć i warto o tym pamiętać. Jedno-
cześnie podkreślano, iż wydawanie środków 
unijnych ma sens wyłącznie wtedy, gdy wy-
daje się je na to, co można, a nie dlatego, że 
trzeba...

Kulminacyjnym momentem Gali było wręcze-
nie nagród „Perły Samorządu”, dla najlepsze-
go włodarza i samorządu 25-lecia. Ranking 
został przygotowany w oparciu o dane na-

desłane przez samorządy w specjalnej i dość 
skomplikowanej ankiecie. Ankietę otrzymał 
każdy samorząd w Polsce.

Samorządy zostały podzielone na cztery katego-
rie: miast powyżej i poniżej 100 tysięcy miesz-
kańców, gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiej-

skich. Do tych ostatnich należą Niepołomice. 
Pragnę z dumą poinformować, iż w tym rankin-
gu, nasza gmina zajęła drugie miejsce w Polsce, 
ustępując jedynie Aleksandrowi Łódzkiemu!

Było dla mnie prawdziwym zaszczytem móc 
osobiście odebrać nagrodę. To nie jest tytuł za 
ostatni rok, dwa lata czy nawet dekadę. Zdoby-
cie tej nagrody nie było uzależnione od chwilo-
wej koniunktury czy jednorazowego pozyskania 
znacznych pieniędzy unijnych, co zawsze prze-
kłada się na roczne wskaźniki. Zależało od sku-
mulowanych efektów dwudziestopięcioletniej 
pracy. Pracy wykonywanej przez setki osób. To 
nagroda dla każdego, kto w jakikolwiek spo-
sób przyczynił się do rozwoju tej gminy. Jednak 
w szczególności chcę wskazać na jedną osobę, 
bez której z pewnością nie odebrałbym dziś 
tej wyjątkowej nagrody. Naturalnie mowa tu 
o Stanisławie Kraciku, który służył Niepołomi-
com przez niemal dwie dekady. Dziękuję!

Osobiście również miałem powód do radości, 
ponieważ podczas otrzymałem wyróżnienie 
w kategorii Najlepszy włodarz. Jest to dla mnie 
dowód uznania wykonywanej pracy, ale rów-
nież silna motywacja do dalszych starań. Inni 
wyróżnieni tym tytułem burmistrzowie mogli 
pochwalić się dużo dłuższym stażem pracy na 
tym stanowisku niż ja. I wciąż są pełni pomysłów, 
wiedzą, co zostało do zrobienia, a praca z miesz-
kańcami sprawia im autentyczną radość.

Życzę sobie oraz Państwu, aby kolejne 25 
lat również owocowało sukcesami gminy  
Niepołomice!

WśRód NAjlEPsZyCh

w Polsce
26 maja 2015 roku, podczas uroczystej gali, redakcja Dziennika Gazety  
Prawnej uhonorowała samorządy, które jej zdaniem najlepiej wykorzystały  
ostatnie ćwierćwiecze. Specjalne nagrody powędrowały także do zasłużonych 
wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

Kulminacyjnym momentem 
Gali było wręczenie nagród 
„Perły Samorządu”, dla 
najlepszego włodarza  
i samorządu 25-lecia. (…) 
Samorządy zostały podzie-
lone na cztery kategorie: 
miast powyżej i poniżej 
100 tysięcy mieszkańców, 
gmin wiejskich oraz gmin 
miejsko-wiejskich. Do tych 
ostatnich należą Niepołomi-
ce. Pragnę z dumą poinfor-
mować, iż w tym rankingu, 
nasza gmina zajęła drugie 
miejsce w Polsce, ustępując 
jedynie Aleksandrowi 
Łódzkiemu!
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Temat miesiąca 

Znamy już wyniki wyborów prezydenckich 
w gminie Niepołomice. Podobnie jak w pierw-

szej turze, tak i w drugiej na terenie Miasta i Gmi-
ny Niepołomice w wyborach prezydenckich zwy-
ciężył Andrzej Duda. Prezydent elekt otrzymał 
59,49% głosów.

Na 13 komisji pracujących na terenie naszej gmi-
ny w jedenastu wygrał kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości. Ustępujący prezydent otrzymał więcej 
głosów w komisji nr 2 oraz nr 3 w Niepołomicach. 

Rekordowy wynik padł w Zagórzu. W komisji nr 9 
ponad 78% wyborców wskazało Andrzeja Dudę. 

Cieszy wysoka frekwencja. 24 maja do urn wy-
borczych poszło 59,85% spośród uprawnionych 
do tego w naszej gminie. 

Wyniki z poszczególnych komisji wyborczych:
• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Niepo-
łomicach
Andrzej Duda - 505 głosów
Bronisław Komorowski - 450 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Niepo-
łomicach
Andrzej Duda - 511 głosów

Bronisław Komorowski - 644 głosy

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Niepo-
łomicach
Andrzej Duda - 480 głosów
Bronisław Komorowski - 507 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Niepo-
łomicach
Andrzej Duda - 393 głosy
Bronisław Komorowski -316 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Niepo-
łomicach-Podgrabiu
Andrzej Duda - 279 
Bronisław Komorowski - 81

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Niepo-
łomicach-Jazach
Andrzej Duda - 561 głosów
Bronisław Komorowski - 484 głosy

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Podłężu
Andrzej Duda 614 głosów
Bronisław Komorowski 450 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Sta-
niątkach

Andrzej Duda - 866 głosów
Bronisław Komorowski - 399 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Zagórzu
Andrzej Duda - 776 głosów
Bronisław Komorowski - 217 głosów 

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Pod-
łężu
Andrzej Duda - 463 głosy
Bronisław Komorowski - 319 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Woli 
Batorskiej
Andrzej Duda - 763 głosy
Bronisław Komorowski - 514 głosów

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Za-
bierzowie Bocheńskim
Andrzej Duda - 450 głosów
Bronisław Komorowski - 252 głosy
Razem 702 100,00%

• Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Woli 
Zabierzowskiej
Andrzej Duda - 435 głosów
Bronisław Komorowski - 206 głosów

WyNiKi WyBoRóW PReZydeNcKich
MareK BartOSZeK

Od 1 do 31 czerwca Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach prowadzi 
nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego. Każdy z mieszkań-

ców, który ukończył 16. rok życia, może zaproponować w jaki sposób 
wydatkować pieniądze z gminnego budżetu w 2016 r. Na projekty oby-
watelskie zabezpieczona została kwota 1 mln zł. Każda z jednostek po-
mocniczych – sołectw i osiedli otrzymała własną pulę środków. Pienią-
dze podzielone zostały proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zgodnie 
z zamieszczoną przy tekście tabelą.

W kwietniu i maju przeprowadziliśmy spotkania informacyjne przygo-
towujące do składania projektów. W wielu sołectwach są już gotowe 
pomysły – monitoring domu kultury, dodatkowe urządzenia na placu 
zabaw czy doposażenie przedszkola. Mieszkańcy Niepołomic będą 
wnioskowali o wymianę ławek w parku, zakup nagłośnienia do szkoły 
podstawowej, montaż dodatkowych koszy na śmieci. To tylko niektóre 
z projektów, już wiadomo, że wartość zgłoszonych potrzeb z pewnością 
przewyższy kwotę wydzieloną przez radnych miejskich na Budżet Oby-
watelski w 2016 r.

Osoby zainteresowane zgłaszaniem zadań zapraszamy na spotkanie in-
formacyjne do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, które odbędzie 
się 14. czerwca o godzinie 14.00. Formularze projektowe oraz materiały 
pomocne w przygotowaniu projektów można pobrać ze strony: www.
lepszeniepolomice.pl. Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego 
Budżetu Obywatelskiego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Niepołomickiej. Punkt czynny jest w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach 11.00-15.00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 
18.00-20.00. Nasz adres: ul. Rynek 19 (budynek poczty w Niepołomicach, 
I. piętro, wejście od podwórza). Telefon: 12-421-97-04, 601-518-536. 

RusZył NaBóR do Budżetu oByWatelsKieGo
Paweł Pawłowski

specjalista ds. budżetu obywatelskiego, stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Lp Sołectwo/osiedle Liczba 
mieszkańców Kwota na BO

1 Suchoraba 312 12 258 zł

2 Chobot 322 12 651 zł

3 Słomiróg 510 20 037 zł

4 Zakrzowiec 514 20 194 zł

5 Ochmanów 627 24 634 zł

6 Zagórze 735 28 877 zł

7 Niepołomice - Podgrabie 758 29 780 zł

8 Niepołomice - Piaski 838 32 923 zł

9 Zakrzów 1 119 43 963 zł

10 Niepołomice - Boryczów 1 149 45 142 zł

11 Wola Zabierzowska   1 264 49 660 zł

12 Niepołomice - Zagrody 1 542 60 582 zł

13 Zabierzów Bocheński 1 663 65 336 zł

14 Niepołomice - Zakościele 2 092 82 191 zł

15 Podłęże 2 100 82 505 zł

16 Niepołomice - Śródmieście 2 205 86 630 zł

17 Niepołomice - Jazy  2 214 86 984 zł

18 Staniątki 2 600 102 149 zł

19 Wola Batorska 2 889 113 503 zł

 Razem 25 453 1 000 000 zł
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Twój urząd

Organizatorem debaty była Fundacja Instytut 
Łukasiewicza w Krakowie we współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Niepołomicach. Patronat 
honorowy objął nad nią Marek Sowa - marszałek 
województwa małopolskiego.

W dyskusji wzięli udział: gospodarz, burmistrz 
Niepołomic Roman Ptak, były wieloletni bur-
mistrz Niepołomic Stanisław Kracik, poseł na 
Sejm RP i były prezydent Krakowa Józef Lassota, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Bogu-
sław Kośmider, radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, były europoseł Bogusław Sonik 

oraz Stanisław Nowacki z Referatu Energii Od-
nawialnej i Gospodarki Komunalnej w UMiG 
w Niepołomicach. Rozmowę moderował Maciej 
Zdziarski, prezes zarządu i dyrektor programowy 
Instytutu Łukasiewicza.

Z uwagi na miejsce debaty, czyli Niepołomice, 
które znane są z pozyskiwania funduszy unij-
nych oraz inwestorów, pierwsze pytania skie-
rowano do Romana Ptaka i Stanisława Kracika. 
Panowie podkreślali, że już na początku zmian 
systemowych w naszym kraju obrano kierunek 
rozwoju gminy, który zakładał budowę strefy in-
westycyjnej i przyciąganie nowych inwestorów, 
a co za tym idzie – zwiększenie wpływów do 
budżetu gminy oraz większą liczbę miejsc pracy.

Stanisław Kracik podkreślał, że inwestycje to nie 
wszystko, że gmina dbała także o kulturę czy 
edukację.

Przy okazji mówienia o udziale własnym w pro-
jektach realizowanych z dofinansowaniem unij-
nym, padło pytanie o zadłużenie Niepołomic. 
Roman Ptak przekonywał, że dług gminy można 
by pokryć trzyletnimi wpływami z podatku od 
nieruchomości ze strefy inwestycyjnej. Zapew-
nił, że m.in. dzięki strefie gmina może z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość.

Nie zabrakło porównań polityki inwestycyjnej 
Niepołomic i Krakowa. Moderujący dyskusję 
Maciej Zdziarski pytał, czy lepiej mieć więcej 
przemysłu jak Niepołomice, czy więcej usług 
i centrów outsourcingowych jak Kraków. Stani-
sław Kracik argumentował, że przemysł to nadal 

podstawa gospodarki, podkreślał jednocześnie 
znaczenie dywersyfikacji inwestycji.

Bogusław Kośmider bronił decyzji podjętych 
w stolicy Małopolski, argumentując, że obrany 
kierunek pozwolił m.in. na zatrzymanie młodych 
ludzi w regionie.

Bogusław Sonik chwalił politykę realizowaną 
w Niepołomicach, dzięki której dobrze się tutaj 
mieszka, a to dla mieszkańców jest najważniejsze.

Mówiono także o odpowiedzialności za po-
dejmowane decyzje i o potrzebie myślenia 
perspektywicznego. Stanisław Kracik zwracał 
uwagę, że trzeba nie tylko myśleć o pozyskiwa-
niu zewnętrznego dofinansowania i realizacji 
dużych projektów, ale trzeba także mieć pomysł 
na ich późniejsze finansowanie i utrzymanie. 
Roman Ptak przekonywał, że podejmowane 
w Niepołomicach decyzje zostały bardzo dobrze 
przeanalizowane. Takiego samego zdania odno-
śnie Krakowa był Bogusław Kośmider, który zo-
stał niejako wywołany do tablicy pytaniami na 
przykład o centrum kongresowe czy o halę wi-
dowiskowo-sportową. Podkreślał, że były to in-
westycje przemyślane z ekonomicznego punktu 
widzenia.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę na to, że co-
raz więcej pieniędzy unijnych jest kierowanych 
na projekty miękkie czy służące poprawie jakości 
życia, a także realizowane przez stowarzyszenia 
czy związki gmin. Bogusław Sonik podkreślał, że 
w coraz większym stopniu o wydawaniu unij-
nych pieniędzy będą decydowały samorządy.

deBata „JaKa uNia?”
PrZeMySłaW KOcur

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do 
rozwoju potencjału małopolskich samorzą-
dów? – dyskutowali uczestnicy debaty „Jaka 
Unia?”, która odbyła się we wtorek 12 maja 
w Centrum Konferencyjnym im. Lecha Wałę-
sy w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
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Projektowana ustawa będzie obejmowała dwa 
elementy: darmową pomoc prawną oraz nie-
odpłatną informację prawną, na potrzeby której 
powstaną 42 stanowiska ogólnopolskiej info-
linii. W ramach planowanej infolinii bezpłatna 
informacja prawna będzie przysługiwać wszyst-
kim osobom fizycznym bez względu na wyso-
kość osiąganych dochodów.

Przyjęty projekt przewiduje, że w całym kraju 
ma powstać ponad 1,5 tys. punktów darmowej 
pomocy prawnej. Jeden punkt ma służyć 25 
tys. mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na 

mniejsze miejscowości, takie jak Niepołomice.

W projekcie przyjęto, że darmowa pomoc ma 
przysługiwać osobom spełniającym w ostatnim 
roku kryterium dostępu do świadczeń z pomocy 
społecznej, a także osobom poszkodowanym 
w wyniku zdarzeń nagłych, takich jak katastrofa 
naturalna, klęska żywiołowa czy awaria tech-
niczna oraz osobom, które ukończyły 75 lat, 
kombatantom i weteranom.

W myśl projektu darmowa pomoc prawna ma 
polegać na: poinformowaniu uprawnionego 
o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-
gujących uprawnieniach lub spoczywających 
obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania 
problemu prawnego; pomocy w sporządze-
niu projektu pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy (oprócz pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym lub są-
dowym i pism w postępowaniu sądowo-ad-

ministracyjnym); sporządzeniu projektu pisma 
wszczynającego postępowanie sądowe, pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i rad-
cowie prawni w ramach umów zawieranych 
przez władze powiatowe z korporacjami adwo-
kacką i radcowską, a ponadto jedną piątą punk-
tów prowadzić mają organizacje pozarządowe 
współpracujące z adwokatami lub radcami 
prawnymi. Według planów, ustawa o nieod-
płatnej pomocy prawnej ma wejść w życie od 
początku 2016 roku.

Stara rzymska maksyma głosi „Nieznajomość pra-
wa szkodzi”. Bardzo często sami, przez własną nie-
wiedzę, stajemy się osobami poszkodowanymi. 
Miejmy nadzieję, że wprowadzana nieodpłatna 
pomoc prawna sprawi, że naszych problemów 
z zakresu prawa będzie zdecydowanie mniej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał 
projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej 
oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

BeZPłatNa Pomoc PRaWNa staJe się FaKtem
michał hebda

radny Rady Miejskiej w Niepołomicach
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Twój urząd

Była to druga już wizyta przedstawicieli jedno-
stek samorządowych i instytucji z Ukrainy w maju 
w ramach projektu „Szkoła przyciągania inwe-
stycji dla zachodnioukraińskich jednostek admi-
nistracji publicznej”. Jest on realizowany przez 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji, a współfinansuje go Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Jego głównym celem jest 
zidentyfikowanie potencjałów gospodarczych 12 
miast w zachodniej Ukrainie, przeszkolenie spe-
cjalistów ds. polityki inwestycyjnej oraz przygoto-
wanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej. 

Burmistrz przedstawił gościom z Ukrainy głów-
ne założenia strategię rozwoju gminy oraz 
główne założenia, jakimi kieruje się niepoło-
micki samorząd w kontaktach z inwestorami, 
zarówno tymi potencjalnymi, zainteresowany-
mi lokalizacją pod uruchomienie działalności, 
jak i tymi, którzy już działają w Niepołomicach, 
z którymi – co podkreślał – organizowane są re-

gularne spotkania robocze.

Goście pytali nie tylko o kwestie związane z przy-
gotowaniem gruntów pod inwestycje i podatki, 
jakie płacą przedsiębiorcy, ale także o sposób 
zarządzania strefą inwestycyjną, o zasady funk-
cjonowania specjalnych stref ekonomicznych, 
czy w końcu ogólnie o system finansowania sa-
morządów w Polsce, w tym oświaty.

Po tym spotkaniu Ukraińcy zwiedzili zakład Sil-

gan White Cap, gdzie o filozofii działania firmy 
opowiedział im Marek Racja, dyrektor general-
ny. Mieli także możliwość przejść po zakładzie 
i zobaczyć, jak wyglądają niektóre procesy pro-
dukcyjne.

W skład grupy wchodzili m.in. przedstawicie-
le Rad Miejskich i Fundacji Rozwoju Lokalnej 
w mieście Dolina, Rady Miejskiej i Agencji Lo-
kalnego Rozwoju Gospodarczego w Bursztynie 
oraz władz regionalnych w Iwano-Frankowsku.

Z uKRaińcami o GosPodaRce
PrZeMySłaW KOcur

Polityka proinwestycyjna była głównym  
tematem wizyty grupy ok. 25 samorządowców 
z Ukrainy, którzy w poniedziałek 18 maja 
gościli w Niepołomicach. Spotkali się z bur-
mistrzem Romanem Ptakiem, a następnie 
odwiedzili zakład firmy Silgan White Cap.

o RoZWojU ŚWiętoWali DZiEń EURopy
PrZeMySłaW KOcur PrZeMySłaW KOcur

Grupa ok. 20 samorządowców 
z Ukrainy gościła w piątek 8 

maja w Niepołomicach. Głównym 
celem wizyty było spotkanie z bur-
mistrzem Romanem Ptakiem, który 
przedstawił im działania w dziedzi-
nie polityki inwestycyjnej oraz stra-
tegię rozwoju gminy.
Ukraińcy przebywają w Polsce 
w ramach projektu „Szkoła przy-
ciągania inwestycji dla zachodnio-
ukraińskich jednostek administracji 
publicznej”, realizowanego przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej Małopolski Instytut Samo-
rządu Terytorialnego i Administra-
cji, a współfinansowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Celem projektu jest zidentyfikowa-
nie potencjałów gospodarczych 12 
zachodnioukraińskich miast, prze-
szkolenie specjalistów ds. polityki 
inwestycyjnej oraz przygotowanie 
profesjonalnej oferty inwestycyj-
nej. Uczestnikami projektu są pra-
cownicy urzędów miast, odpowie-
dzialni za kształtowanie polityki 

inwestycyjnej.
Jednym z etapów projektu są 
wizyty studyjne w Małopolsce. 
W Niepołomicach samorządow-
cy z Ukrainy spotkali się z burmi-
strzem Romanem Ptakiem, który 
rozmawiał z nimi na temat działań 
związanych z polityką inwestycyj-
ną, rozwojem i promocją gminy. 
Zapoznali się także z Niepołomic-
ką Strefą Inwestycyjną i odwiedzili 
zakład firmy MAN.
W skład grupy wchodzili: przedsta-
wiciele Rady Miejskiej w Truskawcu, 
Rady Miejskiej w Jaworowie, Wy-
działu Działalności Inwestycyjnej 
Lwowskiej Administracji Obwodo-
wej, komisji budżetowej Lwowskiej 
Rady Obwodowej, Rady Miejskiej 
w Dubnie, Rady Miejskiej we Wło-
dzimierzu Wołyńskim, organizacji 
pozarządowej „Centrum Inicjatyw 
Wołodymir” z Włodzimierza Wołyń-
skiego, Rejonowej Publicznej Admi-
nistracji miasta Żółkiew, organizacji 
pozarządowej „FRIZh” z Żółkwi oraz 
Instytutu Technologii Politycznych.

14-osobowa grupa przedstawi-
cieli Miasta i Gminy Niepoło-

mice przebywała od 7 do 10 maja 
w Saint Jean de la Ruelle we Francji, 
gdzie wspólnie z francuskimi przy-
jaciółmi świętowali Dzień Europy. 
Oba miasta współpracują od 16 lat.
W skład delegacji wchodzili głów-
nie członkowie niepołomickiego 
chóru Cantata, który prężnie współ-
pracuje z chórem Arioso z Saint 
Jean de la Ruelle. Tym razem okazją 
do wspólnego spotkania był Dzień 
Europy, wydarzenie zorganizowane 
przez tamtejszy Komitet Miast Bliź-
niaczych.
Regułą wymian z Francuzami jest, 
że ich uczestnicy goszczą w prywat-
nych domach, co ma dodatkowy 
aspekt integracyjny, a także pozwa-
la na jeszcze lepsze poznanie kultu-
ry, obyczajów i tradycji kraju, który 
– wydawałoby się – dobrze znamy, 
a który za każdym razem odkrywa-
my niejako na nowo.
Z niepołomiczanami spotkał się 
również burmistrz Saint Jean de 

la Ruelle, Christoph Chaillou, który 
podkreślał znaczenie i radość ze 
wspólnego świętowania Dnia Euro-
py i jej wartości. Wizyta zbiegła się 
również w czasie z kolejną roczni-
cą zakończenia II wojny światowej 
na kontynencie europejskim, więc 
delegacja Niepołomic wzięła także 
udział w upamiętnieniu jej ofiar, 
wraz ze swoimi francuskimi przyja-
ciółmi, władzami miasta, przedsta-
wicielami organizacji kombatanc-
kich i przedstawicielami szkół.
Nie zabrakło także punktów uka-
zujących bogactwo kultury francu-
skiej, w tym występu chóru Arioso 
oraz pokazu tradycyjnych tańców 
ludowych z różnych części Francji, 
w wykonaniu grupy folklorystycz-
nej Tradydanse.
Dodatkową atrakcją był udział 
w wydarzeniach organizowanych 
w pobliskim Orleanie z okazji rocz-
nicy wyzwolenia miasta przez Joan-
nę D’Arc.
Kolejne spotkanie za rok – tym ra-
zem w Niepołomicach.
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Twój urząd

W cZołóWcE NajbogatsZych NoWE stoWaRZysZENiE poWiatU 
WiElickiEgoMareK BartOSZeK

maRta makowskaMinisterstwo Finansów opubli-
kowało wyliczenia o docho-

dach podatkowych poszczegól-
nych gmin. Niepołomice znalazły 
się wśród najbogatszych samorzą-
dów Małopolski. 
W rankingu, przygotowanym przez 
Gazetę Wyborczą, Niepołomice 
z kwotą 1930 zł per capita zajęły 
piąte miejsce. Są również jedynym 
przedstawicielem powiatu wielic-
kiego w czołówce rankingu. Jest 
to głównie zasługa dwóch pozycji 

dochodowych. Po pierwsze wpłat 
z tytułu podatku płaconego przez 
duże firmy z terenu Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej. Drugą pozy-
cją jest udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych. 37,53 
procent naszego podatku z PIT-ów 
jest zwracane do naszej gminy, jeśli 
w deklaracji wpiszemy Niepołomi-
ce jako naszego zamieszkania. 
Najbogatszą gminą w naszym woje-
wództwie jest Bukowno.

W piątek 24 kwietnia przedsta-
wiciele gminy Niepołomi-

ce, Wieliczka i Kłaj spotkali się na 
spotkaniu założycielskim Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Powiatu Wielickiego. Ta nowa for-
ma współpracy pomiędzy gmina-
mi ma zapewnić lepszy dostęp do 
środków unijnych w nowym roz-
daniu oraz wzmocnić ubiegania 
się o dotacje.

Podczas spotkania zebrani podjęli 
uchwały o założeniu stowarzysze-
nia, jego siedzibie, statucie, wy-
borze komitetu założycielskiego. 
Zebrani wybrali również Zarząd 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Powiatu Wielickiego. Pre-
zesem został Wiesław Malarczyk, 
dawniej szef Stowarzyszenia Wie-
licka Wieś.

Budowa nowego zjazdu z autostrady to ułatwie-
nie komunikacyjne dla pojazdów dojeżdżają-
cych do i z Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 
oraz poprawa dostępu do autostrady A4 miesz-
kańcom gmin Niepołomice oraz Wieliczka. To 
także ochrona środowiska naturalnego. Dzięki 
tej inwestycji ograniczony zostanie ruch cięża-
rówek na drodze krajowej nr 75, przecinającej 
teren Puszczy Niepołomickiej, objętej obszarem 
chronionym Natura 2000. Poprawi się bezpie-
czeństwo użytkowników autostrady. Pomiędzy 

obecnie istniejącymi zjazdami w Bieżanowie 
i Szarowie, na długości 16 km, nie ma zjazdu, co 
utrudnia ewentualne akcje ratownicze na auto-
stradzie. Nie należy też zapominać o tym jak ta 
inwestycja jest ważna dla rozwoju gospodarcze-
go gminy Niepołomice.

Gmina Niepołomice starała się o powstanie do-
datkowego zjazdu z autostrady A4, na wysoko-
ści jej przecięcia z drogą wojewódzką nr 946, 
przy miejscowości Podłęże, od 2006 roku. Co 

istotne, wraz z budową zjazdu, powstanie droga 
łącząca go bezpośrednio z terenem Niepołomic-
kiej Strefy Inwestycyjnej. To wyjątkowo istotne 
z punktu widzenia mieszkańców Podłęża. Pojaz-
dy opuszczające autostradę na nowym zjeździe, 
będą mogły dojechać do Strefy Inwestycyjnej 
z całkowitym pominięciem centrum tej miejsco-
wości.

Całe przedsięwzięcie, a więc budowa zjazdu 
z autostrady wraz z bezpośrednim jej połącze-
niem ze Strefą Inwestycyjną, pochłonie około 
70 milionów złotych, i nie mogłaby być zrealizo-
wana bez wsparcia finansowego Województwa 
Małopolskiego. Około 80% tej kwoty pochodzić 
będzie z Małopolskiego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Gmina Niepołomice pokrywa koszty po-
wstania dokumentacji, decyzji, opinii i nadzoru 
archeologicznego. Pokryje też koszty wkładu 
własnego do MRPO. GDDKiA nie partycypuje 
w jakichkolwiek kosztach projektu.

Porozumienie wchodzi w życie z datą zawarcia, 
a obowiązuje do końca 2017 r. Samo powstanie 
zjazdu planowane jest na wiosnę 2017 r.

ZJaZd Z autostRady coRaZ BliżeJ
SZyMON urBaN

19 maja 2015 roku, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice, Roman Ptak oraz Dyrektor Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Pałasiński podpisali porozumienie w sprawie warunków 
współpracy przy budowie nowego zjazdu z autostrady A4 w Niepołomicach. 

|    CZERWIEC 2015 GAZETA NIEPOŁOMICKA  6    



Dla środowiska i zdrowia mieszkańców

Celem inwestycji jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, 
poprawa stanu środowiska naturalnego, a tym 
samym polepszenie warunków do życia dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. Przede wszyst-
kim jednak zminimalizowanie zanieczyszczeń 
powietrza, ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
będzie miało kluczowe znaczenie dla poprawy 
stanu zdrowia mieszkańców tego regionu. 

Dla Instytucji Realizującej projekt – Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy – równie waż-
nym celem tego przedsięwzięcia jest promocja 
postaw proekologicznych. SWISS Contribution 
zachęca mieszkańców województwa małopol-
skiego do dbania o środowisko naturalne po-
przez instalację systemów wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. Warto podkreślić, że 
Instytucja Realizująca inwestycję w Niepołomi-
cach, Wieliczce, Skawinie oraz Miechowie zaan-
gażowana jest w promowanie proekologicznych 
postaw nie tylko przy okazji tego projektu. 

Połączenie źródeł energii odnawialnej

Montaż kolektorów słonecznych na dachach 
domów to tylko część inwestycji współfinanso-

wanej ze środków SWISS Contribution. Syste-
my solarne zamontowane zostaną także na 22 
budynkach użyteczności publicznej. Ponadto 
projekt zakłada montaż dwóch instalacji foto-
woltaicznych na Krytej Pływalni w Niepołomi-
cach oraz w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym 
w Wieliczce. Z kolei w Przedszkolach Samorzą-
dowych nr 2 i 6 w Skawinie, a także w Centrum 
Administracyjnym oraz Krytej Pływalni w Niepo-
łomicach zamontowane zostaną cztery pompy 
ciepła. Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła rozpocznie się jeszcze w tym roku. 
Wyłoniono już trzech wykonawców, niebawem 
nastąpi podpisanie umów. 

– Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła na budynkach użyteczności publicznej 
przyniesie podwójną korzyść. Po pierwsze, pozwoli 
na ograniczenie zużycia gazu zarówno do ogrze-
wania budynku, jak i produkcji ciepłej wody, przy 
kolektorach słonecznych mamy tylko ciepłą wodę. 
Po drugie, pompa ciepła pracuje na tych samych 
parametrach przez cały rok, bez względu na pory 
roku i nasłonecznienie. Stosując te dwie techno-
logie, mamy znaczny efekt zarówno ekologiczny, 
jak i ekonomiczny w postaci niższych rachunków 
za gaz i energię elektryczną – tłumaczy Stanisław 
Nowacki, koordynator projektu, kierownik Refe-

ratu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunal-
nej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. 

efekt promocji proekologicznych postaw

Inwestycja realizowana na terenie czterech 
małopolskich miejscowości jest projektem in-
nowacyjnym w skali całego kraju, nie tylko ze 
względu na połączenie różnych źródeł energii 
odnawialnych na budynkach użyteczności pu-
blicznej. Obecnie w Polsce realizowanych jest 
kilka inwestycji dotyczących instalacji systemów 
energii odnawialnych, ale żadna nie może po-
chwalić się takim zasięgiem oraz osiąganymi 
efektami. Pozytywne opinie mieszkańców Nie-
połomic, Wieliczki, Skawiny oraz Miechowa, po-
siadających już instalację solarną, spowodowały, 
że do projektu współfinansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
dołączyły kolejne gminy w województwie mało-
polskim: Zabierzów oraz Myślenice. Tym samym 
widoczny jest efekt propagowania proekolo-
gicznych postaw przez SWISS Contribution. 

Co istotne, Instytucja Realizująca inwestycję 
w województwie małopolskim na bieżąco bę-
dzie monitorować jej efekty, m.in. poprzez po-
miar emisji zanieczyszczeń powietrza. Instalacja 
systemów energii odnawialnych w gminach 
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów 
potrwa do końca tego roku.

Twój urząd

PoZytyWNy WPłyW 
MarciN taDuS

Trwają prace związane z montażem systemów solarnych w czterech małopolskich 
miejscowościach. Już 1723 prywatne nieruchomości w Niepołomicach, Wieliczce, Skawinie 
oraz Miechowie wyposażone zostały w instalacje systemów energii odnawialnych. 
W sumie na dachach domów ma zostać zamontowanych 3841 kolektorów słonecznych.
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Royal caNiN ZapRasZa 
Na kRakoWską WystaWę psóW

taRgi pRacy i kaRiERy

aNNa ZieMBińSKa
Royal Canin Polska

WOJciech KaliNOWSKi
Targi Pracy i Kariery

Royal Canin szczególnie serdecz-
nie zaprasza Mieszkańców gmi-

ny Niepołomice na wystawę psów 
w Krakowie. XIX Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych CACIB 
odbędzie się 20-21 czerwca 2015 
roku na terenie Stadionu i Hali AWF 
przy Al. Jana Pawła II. Rozpoczęcie 
wystawy o godz. 10.00.

Dla najmłodszych gości przy sto-
isku Royal Canin przygotowano 
bogato wyposażony Kącik Małych 
Artystów. Dzieci do lat 13 będą 
mogły wziąć udział w konkursie 
rysunkowym „Kanapowiec czy 
sportowiec?”. Prace samodzielnie 
wykonane przez dzieci oceni jury, 
a laureaci konkursu otrzymają 
cenne nagrody – zestaw malarski 
dla dzieci lub rodzinne vouche-
ry do parku rozrywki i kina. Dla 
wszystkich uczestników konkursu 
przewidziano ciekawe upominki. 

Podczas wystawy będzie można 

podziwiać ponad 2000 psów róż-
nych ras, należących do wystaw-
ców z całego świata. To czasem 
jedyna okazja, aby zobaczyć na 
żywo jedne z najbardziej egzo-
tycznych i rzadkich ras psów. 
Oprócz tego w programie widzo-
wie znajdą pokazy umiejętności 
psów sportowych i użytkowych, 
oraz niezwykle ciekawy konkurs 
Młodego Prezentera. W tej kon-
kurencji najmłodsi kynolodzy 
rywalizują o laury, ale tym razem 
sędziowie nie oceniają psów, lecz 
prezenterów. Liczą się umiejętno-
ści pokazania psa w ruchu i staty-
ce, porozumienie ze zwierzęciem, 
a nawet strój zawodnika. Podczas 
pokazu na ringu prezenter po-
winien umieć wydobyć walory 
i ukryć ewentualne wady czworo-
noga – a to nie jest łatwe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
miłośników czworonogów!

13 czerwca w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa 

w Niepołomicach odbędą się „Targi 
Pracy i Kariery”. Celem wydarzenia 
jest pomoc mieszkańcom powiatu 
wielickiego i okolic w znalezieniu 
pracy oraz promocja przedsiębior-
czości. Udział w wydarzeniu zade-
klarowało wiele firm zarówno tych 
działających lokalnie jak i na skalę 
ogólnopolską.
Podczas targów zwiedzający będą 
mieć możliwość bezpośredniej in-

terakcji z przedstawicielami firm, 
uczestniczenia w prelekcjach do-
tyczących rozwoju zawodowego, 
a także bezpłatnej konsultacji praw-
nej dla osób chcących uruchomić 
własną działalność gospodarczą. 
Organizatorem targów jest stowa-
rzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”.
Wydarzenie współfinansowane jest 
ze środków Miasta i Gminy Niepo-
łomice, udział w targach jest bez-
płatny.
Więcej na www.targiniepolomice.pl.

Młodzieżowe centrum Kariery w Niepołomicach 
serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i studentów zainteresowa-
nych podjęciem pracy dorywczej w okresie wakacji letnich do sko-
rzystania z oferty biura.

W okresie wakacji można pracować roznosząc ulotki, gazety, promu-
jąc produkty, wykładając towar w marketach, obsługując stanowiska 
kasowe, czy też pracować, jako inwentaryzator. 

Osoba zainteresowana podjęciem pracy powinna zgłosić się osobi-
ście do biura w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej. W przypadku 
osób niepełnoletnich wymagana jest również pisemna zgoda rodzi-
ca lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie usługi MCK prowadzone są bezpłatnie.
Młodzieżowe Centrum Kariery - ul. 3 Maja 4, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 37 90, e-mail: mck.niepolomice@ohp.pl

weź udział w konkursie i wygraj nagrody

weź udział w konkursie i wygraj nagrody Kanapowiec  czy sportowiec?

   Jaki  jest  Twój  pies?

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępny na stoisku wytstawowym organizatora oraz na www.royal-canin.pl STOISKO ROYAL CANIN

 Kanapowiec  czy sportowiec?

20-21 czerwca 2015
XIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIBXIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIBXIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIBXIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIBXIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIBXIX Międzynarodowa Wystawa psów Rasowych CACIB

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78-83

3. Nagroda 1 x zestaw malarski z farbami olejnymi

1. Nagroda 1 x voucher rodzinny dla 5 osób do Enerylandii w Zatorze 2. Nagroda 1 x voucher rodzinny dla 5 osób do Cinema City

Nasza tablica
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Zbiórkę wspiera Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak

zapalenie mózgu Rasmussena.

Mieszkanki gminy Niepołomice, woj. małopolskie 

Nasza tablica

piERWsZy DZWoNEk
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Niepołomice 
do kolejnej edycji programu pn. „Pierwszy Dzwonek”, ogłoszo-
nego i finansowanego przez województwo małopolskie, pole-
gającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla 
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w zakresie zwiększenia ich 
szans edukacyjnych,  zachęcamy wszystkie rodziny, które speł-
niają kryteria, do składania deklaracji uczestnictwa w programie.
O pomoc  taką będą mogły się ubiegać rodziny, składające się z ro-
dziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub 
więcej dzieci (przy założeniu, że przynajmniej jedno z dzieci jest 
uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia, zamiesz-
kują na obszarze województwa małopolskiego. 

Tegoroczna edycja programu uzależnia przyznanie wsparcia rodzi-
nom od spełnienia kryterium dochodowego. O pomoc będą więc 
mogły się ubiegać rodziny, których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej - dochód netto 
w wysokości 684, 00 zł, na osobę w rodzinie.

Warunkiem koniecznym uwzględniania danej rodziny w składanym 
przez gminę zapotrzebowaniu na dotację, jest złożenie deklaracji  
przystąpienia do programu wraz z oświadczeniem o wysokości do-
chodów rodziny zbieranym w celu wstępnej jedynie weryfikacji 
deklaracji.
Dokumenty  należy złożyć  w  siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Piękna 1; 32-005 Nie-
połomice, (pokój Nr 4 – świadczenia rodzinne), nie później niż do 
18 MaJa 2015 rOKu.

Szczegółowych  informacji na temat projektu „Pierwszy Dzwonek” 
udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Niepołomicach pod nr telefonu: (012) 281-11-72.
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i tak 14 maja weszła w życie ustawa z dnia 9 
kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U.2015 poz.591) zmie-

niająca zasady przewożenia dzieci w pojazdach 
samochodowych. Zniknął obowiązujący do nie-
dawna wymóg, że każde dziecko w wieku do 12 
lat musi podróżować foteliku. Teraz obowiązek 
przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa 
będzie zależeć tylko od jego wzrostu. Dziecko 
o wzroście co najmniej 150 cm będzie mogło 
podróżować bez fotelika, niezależnie od wieku.

Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewoże-
nia dzieci samochodem osobowym oraz małym 
samochodem ciężarowym dopuszcza przewo-
żenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 
lat w pasach bezpieczeństwa - ale bez fotelika - 
na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci 
znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) 
i nie ma możliwości zainstalowania tam trzecie-
go fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub inne-
go urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

Zgodnie z nowelizacją, zakazane jest przewoże-
nie dzieci do lat 3 pojazdami nie wyposażonymi 
w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa 
dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne 
urządzenie przytrzymujące dla dzieci. Dozwolo-
ne jest natomiast przewożenie dziecka bez foteli-
ka na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma co 
najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bez-
pieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost 
tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu 
odpowiedniego urządzenia. Zmieniły się również 
przepisy dotyczące przewożenia dzieci na przed-
nim siedzeniu pojazdu samochodowego. Otóż na 
przednim siedzeniu pojazdu samochodowego 
poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub 
innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci 
można przewozić dziecko mające co najmniej 
150 cm wzrostu. Nadal aktualny pozostaje zakaz 
przewożenia w foteliku dziecka siedzącego tyłem 
do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojaz-
du, lecz nie jest już istotny sam fakt wyposażenia 
pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co 
dotychczas wykluczało możliwość przewożenia 
dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktyw-
na. Ponadto przepis ten umożliwia przewożenie 
dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wyko-
rzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak 
również innego urządzenia przytrzymującego.

W dniu 18 maja weszła z kolei w życie usta-
wa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie usta-
wy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2015.poz.541).

Kierowanie bez uprawnień.
Do 18 maja br. kierowanie pojazdem pomimo nie-
posiadania stosownych uprawnień stanowiło wy-
kroczenie, za które przewidziana była jedynie kara 
grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kiero-
wała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczo-
nego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 

Od 18 maja art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń ma 
zastosowanie jedynie wobec osób kierujących 
pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały 
stosownych uprawnień. W takim przypadku, 
obok kary grzywny, możliwe będzie także orze-
czenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym 
ostatecznie zdecyduje sąd. Osoby, które od 18 
maja dopuszczą się kierowania pojazdem, dla 
którego stosowne uprawnienie zostało im wcze-
śniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej 
wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią 
znamiona nowego przestępstwa stypizowane-
go w art. 180a kodeksu karnego, za który to czyn 
przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd 
będzie mógł także orzec środek karny w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów. 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości
W znowelizowanych przepisach zaostrzono sank-
cje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeź-
wości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się 
w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy 
(zdarzenie, w którym były osoby zabite lub cięż-
ko ranne). Wydłużono okres, na jaki orzekany jest 
środek karny w postaci zakazu prowadzenia po-
jazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, 
na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na 
poziomie 3 lat. Osoby kierujące pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć 
z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. 
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obli-
gatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wy-
sokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przy-
padku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się 
tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, 
gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki 
drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kie-
rujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał na-
wiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zło-
tych. Nowe przepisy przewidują także możliwość 
zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu 
prowadzenia pojazdów na konieczność posia-
dania blokady alkoholowej w pojeździe. Z takiej 
możliwości będzie można skorzystać dopiero po 
upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz 
prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, 
po upływie co najmniej 10 lat.

Przekroczenie prędkości lub zbyt duża liczba 
pasażerów

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, któ-
rzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej 
niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo 
jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez 
kontrolującego ich policjanta na 3 miesiące. 
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojaz-
dem w powyższym 3-miesięcznym okresie, bę-
dzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. 
Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia 
do kierowania pojazdami - jego przywrócenie 
zostało obwarowane koniecznością spełnienia 
wszystkich wymagań stawianych osobie po raz 
pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kie-
rowania pojazdami.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do pro-
wadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy prze-
wożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę 
miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Zaostrzenie przepisów wobec  
„młodych kierowców”
W art. 140 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym 
dodano nowy pkt. 3a będący przesłanką do cof-
nięcia przez starostę uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierow-
ców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania 
im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły się jed-
nego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji (np. spowodowanie wypadku 
drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających 
na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po uży-
ciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 
30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało 
przez okres przejściowy tj. do dnia 3 stycznia 2016 
r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte 
nadzorem w ramach okresu próbnego przewi-
dzianego w ustawie o kierujących pojazdami, 
mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

usunięcie pojazdu
W art. 130a ust.1 ustawy - prawo o ruchu dro-
gowym wprowadzono także nowy przypadek, 
kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty 
z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten 
odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała 
osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, 
czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której 
zostało ono cofnięte w drodze decyzji admini-
stracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi tak-
że w przypadku, gdy kierowała nim osoba for-
malnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz 
której uprzednio zatrzymano dokument prawa 
jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 
punktów. Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić 
od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytu-
acji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie 
znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie 
do kierowania tym pojazdem.

dUŻE ZMIANy 

dla kieRowców
W maju weszły w życie dwie ustawy, 
które z punktu widzenia kierowców 
wprowadziły istotne zmiany w przepisach.

tOMaSZ JONiec
Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach

Bezpieczeństwo
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Warto zaznaczyć, że jednostka w Niepołomi-
cach jest jedną z prężniejszych i najstarszych 
jednostek OSP w województwie Małopolskim 
i obchodzone święto będzie bardzo dobrym 
podziękowaniem dla strażaków za ich trud oraz 
przypomnieniem historii jednostki i ludzi w niej 
działających. A przecież wszyscy niepołomiccy 
strażacy są prawdziwymi ochotnikami, ich pra-
ca nieraz koliduje z codzienną społeczną służbą, 
mimo to od pokoleń sobie z tym radzą i wykonu-
ją swoje statutowe zadania bardzo dobrze. 

Podczas uroczystości jednostce przekazany 
zostanie nowy samochód przeznaczony do ra-
townictwa technicznego - Renault Master, który 
ufundowała grupa PZU. 

Jubileusz będzie trwał dwa dni a rozpocznie się 
w sobotę 18 lipca uroczystą Mszą Świętą w Par-
ku Miejskim po czym nastąpi przemarsz uczest-
ników uroczystości oraz zaproszonych gości na 
rynek niepołomicki. Tu oficjalnie przekazany 
zostanie samochód, wręczane będą okoliczno-
ściowe i resortowe odznaczenia i wygłoszone 
będą przemówienia. Poza tym na rynku będzie 
można zobaczyć wystawę zabytkowych oraz 
nowoczesnych wozów bojowych ochotniczych 

straży pożarnych. Przekrój będzie szeroki, od za-
bytkowej bryczki konnej aż po nowoczesny wóz 
ratowniczo gaśniczy. Ciekawostką wśród poka-
zów pojazdów strażackich będzie replika pierw-
szego samochodu OSP marki Dodge. 

Kolejnym punktem programu jest defilada pod-
oddziałów straży, pocztów sztandarowych oraz 
zaproszonych gości na plac przy budynku jednost-
ki OSP Niepołomice, gdzie odbędzie się biesiada 
przy muzyce zespołu ABBA MIA oraz Duetu Band. 

19 lipca w niedzielę na placu remizy OSP odbę-
dzie się piknik, a na nim między innymi: koncerty 
orkiestr dętych z Niepołomic, Wieliczki, Podsto-

lic oraz Grobli. Przez oba dni będziemy pamiętać 
o najmłodszych. Planujemy dla nich dużo atrak-
cji związanych z pożarnictwem i nie tylko. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu grupy PZU, na terenie 
jednostki przygotowane zostaną liczne atrakcje 
dla najmłodszych. Rozstawiona zostanie specjal-
na ścianka wspinaczkowa z jednostki OSP Pcim 
oraz dostępny będzie specjalny ogródek stra-
żacki wraz z możliwością przejazdu strażackim 
meleksem. Wszystkie atrakcje dostępne będą 
dla dzieci przez dwa dni. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na nasz jubileusz, 
18 i 19 lipca każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

18 i 19 lipca 2015 roku w Niepołomicach 
odbędą się uroczyste obchody 125. rocznicy 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Niepołomicach. 

WsPólNie śWiętuJmy JuBileusZ osP NiePołomice
Paweł dąbRoś

naczelnik OsP Niepołomice

baRDZo DUżo ZEbRaNEj kRWiDNi otWaRtEj REMiZy osp 2015
Paweł dąbRoś

naczelnik OsP Niepołomice
tOMaSZ tOMala

prezes OsP Wola Batorska

W niedzielę 3 maja, nasza jed-
nostka, po raz kolejny zorga-

nizowała akcje Florian 2015. Tym 
razem akcje połączyliśmy z wyda-
rzeniem „spotkanie przy ekranie”, 
którego organizatorem jest nasza 
Parafia oraz Dom Kultury w Woli 
Batorskiej. Punktualnie o godzinie 
9.00 rozpoczęła się akcja zbiórki 
krwi, w której w sumie wzięło udział 
44 osoby w tym druhowie z OSP 
Wola Batorska, Wola Zabierzowska, 
Niepołomice, Podłęże, Staniątki. 
Podczas niedzielnej zbiórki udało 
się żebrać 19,8 litrów krwi, chęć od-
dania krwi wyraziło 55 osób. Jednak 
nie wszyscy ze względów zdrowot-
nych zostali dopuszczeni do odda-
nia. Każdy krwiodawca otrzymał 
drobny upominek - magnes pro-
mujący Światowe Dni Młodzieży. 
O godz. 10.00 w naszym Koście-

le odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji strażaków. Przy remizie 
od godziny 11.00 dzieciaki mogły 
pobawić się w bajkowym miastecz-
ku strażackim, gdzie gasiły domki 
smerfów, które podpali złośliwy Gar-
gamel – miasteczko zostało wypoży-
czone od OSP Staniątki. Dzieci także 
zwiedzały remizę, poznawały sprzęt 
strażacki, oraz mogły zostać prze-
wiezione nowym wozem IVECO – co 
było dla nich niesamowitą atrakcją 
– o czym świadczyły zadowolone 
miny. Blisko 100 rowerzystów z na-
szej miejscowości zostało bezpłat-
nie wyposażonych w oświetlenie 
rowerowe oraz nalepkę jadę na ŚDM 
2016 w ramach akcji „rowerzysta wi-
doczny, bezpieczny jedzie na ŚDM”. 
Akcja Florian 2015 odbyła się pod 
patronatem burmistrza Niepołomic, 
za co bardzo serdecznie dziękuję.

Tradycją już się stało, że zawsze 
na początku maja Strażacy z jed-

nostki OSP Niepołomice zapraszają 
najmłodszych do odwiedzin w nie-
połomickiej jednostce OSP, w której 
na dzieci czeka zawsze wiele atrakcji.
„Dni otwartej remizy OSP Niepoło-
mice” trwają już od kilku dobrych 
lat. Hasło przewodnie przyciąga co-
raz więcej zorganizowanych grup 
dzieci, które pragną poznać praw-
dziwą służbę strażaka - ochotnika. 
W tym roku w związku z obchodze-
niem jubileuszu 125-lecia OSP Nie-
połomice strażacy przygotowali dla 
dzieci kolejną niespodziankę, a jest 
nią specjalny tor przeszkód z po-
staciami z kreskówek. Znajdują się 
wśród nich miedzy innymi Kaczor 
Donald, Myszka Miki itp.
Oprócz przygotowanego toru już 
tradycyjnie strażacy w remizie 

opowiedzą o swojej społecznej 
pracy. Każdy chętny będzie mógł 
przymierzyć prawdziwy strój stra-
żaka oraz zasiąść za kierownicą 
wozu bojowego. Najmłodsi będą 
mogli również dowiedzieć się kil-
ku ważnych zagadnień z zakresu 
profilaktyki przeciwpożarowej oraz 
poznać i dowiedzieć się o zasadach 
działania numerów alarmowych. 
Dla dużych grup zorganizowanych 
przygotowano krótki pokaz gasze-
nia oraz ratownictwa. 
Wszystkie chętne grupy prosimy 
o wcześniejsze ustalenie programu 
wizyty oraz zarezerwowanie termi-
nu u dyżurnego OSP pod numerem 
tel. 12 281 19 98 lub bezpośrednio 
u naczelnika niepołomickiej jed-
nostki Pawła Dąbrosia pod nume-
rem tel. 506 690 360. 
Serdecznie zapraszamy !

Bezpieczeństwo

CZERWIEC 2015      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      11



Jaki język obcy zdawał Karol Wojtyła na matu-
rze? Gdzie odprawił swoją mszę prymicyjną? 

Kto był następca kardynała Sapiehy? - na takie 
między innymi pytania odpowiadali uczestnicy 
finału VII Gminnego Konkursu Wiedzy o Papie-
żu Janie Pawle II, który odbył się 24 kwietnia 
w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach. Uczniowie szkół podstawo-
wych zapoznawali się z biografią Karola Wojtyły. 
Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych musieli zmierzyć się z fragmentami książki 
Pamięć i Tożsamość”. Wśród tekstów znajdowały 
się jedne z najpiękniejszych słów, jakie Ojciec 
Święty wypowiedział o pracy nad sobą. Między 
innymi: „Człowiek jest sobą poprzez wewnętrz-
ną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita 
w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest 
zadany samemu sobie. […] Musicie dobrze roz-
ważyć, w jakim stosunku - na każdej z tych dróg 
- pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. […] 
Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest bezna-
dziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. 
[…]Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar 
zadań, które musi podjąć i wypełnić”. W ramach 
przygotowania do zbliżających się Światowych 
Dni Młodzieży uczestnicy czytali także o ich ge-
nezie i historii.

W tym roku w konkursie wzięło udział 53 
uczniów z sześciu szkół podstawowych, trzech 

gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II. Katecheci przeprowadzili eli-
minacje szkolne i wyłonili uczestników etapu 
gminnego. W kategorii szkoła podstawowa 
I miejsce zajął Mateusz Burda, drugie miejsce 
uzyskała Gabriela Radwańska, trzecie miejsce 
Dominika Waś. W kategorii gimnazjum I miej-
sce zajęła Dominika Tomczyk, II miejsce Julia 

Kochańska, III miejsce Gabriela Waś. W katego-
rii szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce  zajęli ex 
aequo - Marek Biernat i Mariusz Frąś, III miej-
sce – Klaudia Postawa. Przyznano także sześć 
wyróżnień. Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym gratulujemy. Konkurs patronatem ob-
jęli burmistrz Niepołomic Roman Ptak oraz ks. 
dziekan Stanisław Mika.

Gimnazjum w Niepołomicach od początku 
swojego istnienia (2000 rok) tworzy klasy 

integracyjne. 

Oczywiście zaprasza do nich dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, niepełnospraw-
nych intelektualnie, niedosłyszących, słabo wi-
dzących, czy z zespołem Aspergera, ale także 
dzieci zdrowe. 

Klasa integracyjna to oferta edukacyjna dla 
dzieci odważnych, nie bojących się stereotypów 
krążących wokół osób o szczególnych potrze-
bach. To klasa, która różni się od innych tym, że 
pracuje w niej dwóch nauczycieli. Opiekunowie 
mają za zadanie stworzyć dzieciom, jak najlep-
sze warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju in-
telektualnego. W klasie integracyjnej uczniowie 
realizują taką samą podstawę programową, jak 
w innych klasach, korzystają z tych samych pod-
ręczników. Dzięki temu mają możliwość nauki 
w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu 
o programy dostosowane do indywidualnych 
ich potrzeb, możliwości i tempa pracy. 

Atutem klasy integracyjnej jest mała liczebność 
uczniów (do 20 osób), podział na grupy z języka 
angielskiego, języka niemieckiego, informatyki 
czy wychowania fizycznego. W klasie pracują 
wykwalifikowani nauczyciele, pełni pasji i zaan-
gażowania w wychowanie uczniów. 

Jesteśmy jedynym gimnazjum w gminie, które 
w swojej ofercie edukacyjnej ma klasy integra-
cyjne. W naszej szkole wszyscy uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która 
prowadzona jest na wysokim poziomie. 

W Gimnazjum zatrudnieni są: psycholog, peda-
gog, doradca zawodowy, pedagodzy terapeutycz-
ni, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopeda-
godzy, czy socjoterapeuci, którzy profesjonalnie 
wspierają rozwój intelektualno-społeczny naszych 
uczniów. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, 
dobrze wyposażoną w materiały do prowadzenia 
specjalistycznych zajęć bibliotekę.

Uczniowie klas integracyjnych podejmują na te-
renie szkoły różne działania, pełnią ważne funkcje 

w szkole. Mogą być zarówno przewodniczącym 
Samorządu Szkolnego, jak i zasiąść w Radzie Gim-
nazjum, mogą pracować charytatywnie, jako wo-
lontariusze przy akcjach WOŚP, Szlachetnej Pacz-
ki, Uwolnić Marzenia, czy Pola Nadziei. 

Do tej pory nasi uczniowie brali udział w cieka-
wych projektach edukacyjnych, np. w wymianie 
międzynarodowej z Niemcami. Osiągają sukcesy 
w różnych konkursach. Wśród absolwentów klas 
integracyjnych jest lekarz, analityk medyczny, 
farmaceuta, informatyk, inżynier elektronik, po-
lonista, oraz studenci dziennikarstwa, pedagogi-
ki, historii. 

Po 15 latach funkcjonowania klas integracyj-
nych w Gimnazjum w Niepołomicach, nasuwa 
mi się refleksja, że klasy integracyjne są potrzeb-
ne uczniom i ich rodzicom, bo każdy powinien 
„mieć prawo do szczęścia i swego miejsca w spo-
łeczeństwie”. Są także szansą na osiągnięcie suk-
cesu zawodowego. 

Możemy więc być dumni z tego, że Gimnazjum 
w Niepołomicach jest otwarte na integrację. 

maJą dużą WiedZę o śW. JaNie PaWle ii

Klasy iNteGRacyJNe W NiePołomicKim GimNaZJum

tOMaSZ PalińSKi
nauczyciel Gimnazjum w Niepołomicach

aNNa KOKOSZKa
pedagog terapeutyczny, doradca zawodowy

Edukacja
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12 maja odbył się I Powiatowy Konkurs Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej W pieśni wolność. 

Na deskach sceny Centrum Dźwięku i Słowa 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowali 
artyści ze szkół gimnazjalnych powiatu wielic-
kiego. Konkurs honorowym patronatem objął 
burmistrz Niepołomic. Organizatorem konkursu 
było Niepubliczne Gimnazjum im. św. Wojcie-
cha w Staniątkach. Wsparcia udzieliło Centrum 
Dźwięku i Słowa oraz Państwowa Szkoła Mu-
zyczna  im. Mieczysława Karłowicza, filia w Nie-
połomicach. 

Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: 
soliści oraz chóry, zespoły wokalne, zespoły wo-
kalno-instrumentalne, duety. Doskonale zapre-

zentowali się wszyscy uczestnicy konkursu. 

Jury w składzie Szczepan Tesarowicz i Andrzej 
Świerkosz – wybitni nauczyciele szkoły muzycz-
nej, mieli twardy orzech do zgryzienia. Wyko-
nanie i interpretacja utworów patriotycznych 
w wykonaniu solistów był na bardzo wysokim 
poziomie i wzbudził podziw zarówno wśród jury 
jak i publiczności. Ze sceny płynęły nuty i słowa 
pieśni znanych, ale i takich, których niewiele 
osób nie pamięta. W kategorii soliści I miejsce 
zajęła Aleksandra Kącka z Gimnazjum w Nie-
połomicach, II miejsce zdobyła uczennica Gim-
nazjum w Staniątkach Agata Kubik, a III miejsce 
zajęły aequo Natalia Styczeń z Woli Batorskiej 
i Marika Siwek z Zabierzowa Bocheńskiego. 

Konkurs okazał się pełen wzruszeń i emocji, 
których nie brakowało podczas występu chóru 
Gimnazjum ze Staniątek – dzięki genialnej inter-
pretacji Legionów i Pierwszej kadrowej zdobyło 
I miejsce. Każdy z uczestników konkursu otrzy-
mał nagrodę w postaci książki pt.: ,,Muzyka Moją 
Pasją”. Laureaci otrzymali dyplomy za miejsce 
i cenne nagrody książkowe. Oprócz tego każ-
dy z wykonawców otrzymał dyplom za udział 
w konkursie. Konkurs pieśni patriotycznej wpi-
suje się w realizowany przez Gimnazjum w Sta-
niątkach cel - budzenie patriotyzmu - mówi Wie-
sław Hytroś nauczyciel muzyki, pomysłodawca 
konkursu. Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapra-
szamy do udziału za rok.

W PieśNi WolNość
eWeliNa MatyJa

Pedagog Niepublicznego Gimnazjum w staniątkach
Natalia cZaJKOWSKa
uczennica kl. II Niepublicznego Gimnazjum w staniątkach

DUżo WiEDZą o RatoWaNiUgiMNaZjaliŚci WiEDZą, jak poMóc
aNeta GryGlaK

nauczyciel przyrody szkoły Podstawowej w Niepołomicach
iZaBela SZOt

nauczycielka biologii w Gimnazjum w Woli Batorskiej

Jak co roku, w Parku im. Adama 
Mickiewicza w Wieliczce odbyły 

się XVI Powiatowe Zawody Pierw-
szej Pomocy „Wieliczka 2015”. Tym 
razem zmagania odbywały się 28 
kwietnia. 2. miejsce wśród szkół 
podstawowych zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej w Niepoło-
micach.
Celem zawodów jest propago-
wanie zasad pierwszej pomocy 
przedmedycznej w społeczeń-
stwie, szczególnie wśród człon-
ków PCK, starszej młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz zachę-

canie do podnoszenia poziomu 
swoich umiejętności w tym za-
kresie.
Naszą szkołę reprezentował ze-
spół czterech ratowników w skła-
dzie: Kamila Glińska VIb, Anna 
Kożuch VIc, Katarzyna Piskor VIf 
oraz Radosław Kołodziej Va. Dru-
żyny musiały wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami ratującymi 
zdrowie i życie.
Po długotrwałej rywalizacji zdoby-
liśmy zaszczytne II miejsce i Puchar 
Starosty Powiatu Wielickiego. Z na-
grodami, pełni wrażeń i szczęśliwi 
wróciliśmy do szkoły.

28 kwietnia odbyły się XVI Po-
wiatowe Zawody Pierwszej 

Pomocy w Wieliczce. Reprezenta-
cja Gimnazjum w składzie: kapitan 
Wiktoria Mrozowska z klasy 3c, 
Natalia Przeniosło z 2a, Gabriel Śle-
boda z 2c, Julia Buczek z klasy 1b, 
Klaudia Piekarz z kl. 1 b zdobyła za-
szczytne pierwsze miejsce.
W czasie konkursu uczestnicy mu-
sieli zaprezentować umiejętności 
praktyczne oraz wiedzę teoretyczną 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej w nagłych 
wypadkach. 
W tym roku do praktycznych zadań 

konkursowych należało wykonanie 
resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej na specjalnym fantomie oraz 
pomoc osobom poszkodowanym 
w wypadku. Uczestnicy konkursu 
wykazali się umiejętnościami po-
mocy w przypadku złamania nogi, 
opatrzenia oparzenia, postępowa-
nia z osobą nieprzytomną oraz wła-
ściwym sposobem powiadomienia 
odpowiednich służb o wypadku. 
Uczestnicy konkursu z Woli Bator-
skiej okazali się bezkonkurencyjni  
i zajęli 1 miejsce. Zwycięskiej druży-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Edukacja

27 kwietnia gimnazjum w Woli Batorskiej 
odwiedził Robert Pine, który spotkał się 

z uczniami biorącymi udział w dwóch progra-
mach, koordynowanych przez autorkę tekstu.

Uczniowie klas trzecich biorący udział w pro-
gramie „Youngster” realizowanym przy wspar-
ciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej rozmawiali z gościem na tematy związane 
z kulturalno-społeczne takie jak: tematy tabu, 
których nie należy poruszać podczas rozmów 
z Amerykanami, kwestia wiz dla Polaków i mi-
litaria. Nie zabrakło również dyskusji na temat 
typowego amerykańskiego jedzenia. Znalazł 
się również czas na zmierzenie się z łamańcami 

językowymi w języku angielskim, a przypadku 
Roberta Pine’a - w języku polskim!

Pierwszoklasiści biorący udział w projekcie „Get-
ting Cosy with English”  realizowanym w ramach 
Programu NIDA English Teaching ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z po-
dziwem, ale i nutką zazdrości słuchali o podró-
żach swojego gościa, który był niemal w każdym 
zakątku świata. Uczniowie byli żywo zaintereso-
wani miastem Chicago jako tyglem kulturowym. 
Na koniec można było zadawać pytania, a ak-
tywność pierwszoklasistów przerosła oczekiwa-
nia prowadzącego.

Nauczyciele języka angielskiego z gimnazjum 

w Woli Batorskiej oraz zaprzyjaźnionych szkół 
mieli możliwość porozmawiania z Robertem Pi-
ne’em o jego doświadczeniach związanych z na-
uczaniem języka w naszym kraju.

Robert Pine skorzystał z zaproszenia uczniów 
klas drugich i zwiedził szkołę, spróbował także 
swoich sił w łowieniu ryb w naszym stawie. Spo-
tkał się też z dyrektorem gimnazjum Tomaszem 
Donatowiczem oraz odwiedził Niepołomice. 

Serdecznie dziękujemy Robertowi Pine oraz 
wszystkim, dzięki którym to wydarzenie udało 
się zorganizować. I tylko szkoda, że mogliśmy 
gościć tak barwną postać zaledwie przez jeden 
dzień.

RoBeRt PiNe W GimNaZJum W Woli BatoRsKieJ
MałGOrZata POręBSKa

nauczycielka j. angielskiego, koordynatorka pr. „youngster” w Gimnazjum w Woli Batorskiej
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do tej pory uczniowie podczas zmagań kon-
kursowych wykazywali się wiedzą z zakresu 
przedmiotów humanistycznych i artystycz-

nych. W tym roku po raz pierwszy tematyka 
konkursu dotyczyła zagadnień matematyczno-
-przyrodniczych. Hasłem przewodnim i tytułem 
tej edycji było „Eksperyment i doświadczenie 
kluczem do zbadania dwóch żywiołów: wody 
i powietrza”. Honorowy patronat nad tym kon-
kursem objął Starosta Powiatu Wielickiego Jacek 
Juszkiewicz.

Przygotowaniem konkursu zajmowali się na-
uczyciele z zespołu matematyczno-przyrodni-
czego: Izabela Szot, Małgorzata Piwowarczyk, 
Paweł Góralczyk, Andrzej Gąsłowski i Michał 
Dziedzic. W skład jury oceniającego zmagania 
uczniów w finale wchodzili: doktor Katarzyna Ki-
lian-Więcek, Izabela Szot, Małgorzata Piwowar-
czyk oraz Andrzej Gąsłowski. 

W eliminacjach grupy uczniowskie ze szkół 
podstawowych przeprowadziły liczne doświad-
czenia i badania naukowe, które miały zbadać 
właściwości fizyczne i chemiczne wody, powie-
trza oraz prawa rządzące tymi żywiołami. Wy-
niki badań zostały przesłane do organizatorów 
konkursu w formie prezentacji i filmów, które 
jury oceniło według kryteriów określonych w re-
gulaminie. Do ścisłego finału zakwalifikowało się  
9 drużyn: z Gdowa, Mietniowa, Jaroszówki, Sy-
gneczowa i Woli Batorskiej. 

Finał składał się z trzech części. W pierwszej części 
zaprezentowano skróty nadesłanych prac kon-
kursowych w postaci krótkich filmów. Następnie 
poszczególne drużyny uczniowskie odpowiadały 
na pytania jurorów dotyczące wykonania i te-
matyki prac. W części drugiej uczestnicy rozwią-
zywali test konkursowy – test wiedzy. Następnie 
w części trzeciej drużyny zmierzyły się z zada-
niem praktycznym, wymagającym kreatywności 
i szybkiego podejmowania decyzji – przy użyciu 
20 sztuk makaronu typu spaghetti, taśmy trze-
ba było zbudować najwyższą budowlę, a na jej 
szczycie położyć „piankę” (cukierek). Było dużo za-
bawy, mnóstwo pomysłów, prób udanych i tych 
zakończonych fiaskiem, ale w efekcie najwyższa 
budowla miała aż 75,5 cm! 

W przerwach pomiędzy kolejnymi etapami kon-
kursu zawodnicy mogli nabrać sił, korzystając 
z przygotowanego poczęstunku, jak również 

poznać nasze Gimnazjum. Mogli pokierować 
dronem, zagrać na perkusji i gitarze oraz popró-
bować sił na ściance wspinaczkowej. Oglądnęli 
również film prezentujący gimnazjum. 

Po zakończeniu trzech etapów jury udało się 
na podsumowanie wyników, na które wszyscy 
oczekiwali w napięciu. Jacek Juszkiewicz podzię-
kował naszej szkole za organizację tego konkur-
su, pogratulował uczniom zakwalifikowania się 
do finału oraz naprawdę imponującej wiedzy. 
Paweł Góralczyk wraz z Dyrektorem Gimnazjum 
Tomaszem Donatowiczem i Jackiem Juszkiewi-
czem przekazali także opiekunom podziękowa-
nia i dyplomy jako wyraz wdzięczności za wspar-
cie uczniów i przygotowanie ich do konkursu. 

Oto, jak prezentują się wyniki Powiatowego 
Konkursu „W poszukiwaniu mądrości”:
Miejsce 1 – SP w Mietniowie
Drużyna w składzie: Mateusz Górski, Jakub  
Kowalski, Sebastian Batko, Bartłomiej Rusoń
Opiekun: pani Agnieszka Arendarczyk
Liczba zdobytych pkt.: 92,7
Miejsce 2 – SP w Gdowie
Drużyna w składzie: Julia Kanciruk, Zuzanna  
Leśniak, Rafał Jabłoński, Piotr Kępa 
Opiekun: pani Grażyna Jakieła 
Liczba zdobytych pkt.: 81,5
Miejsce 3 – SP w Gdowie
Drużyna w składzie: Kamila Dudzik, Natalia  
Gumułka, Alicja Bogacz, Aleksandra Rokosz 
Opiekun: pani Grażyna Jakieła 
Liczba zdobytych pkt.: 79,2
Pozostałe miejsca:
4. SP Mietniów – 75,7 pkt.
5. SP Gdów – 73,5 pkt.
6. SP Wola Batorska – 66,4 pkt.
7. SP Mietniów – 62,8 pkt.
8. SP Jaroszówka – 56,9 pkt.
9. SP Sygneczów – 54,9 pkt. 

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich opiekunom 
za zainteresowanie się tematyką naszego kon-
kursu oraz za podjecie „przygody” z naszą szkołą. 
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowania się do 
finału, a w szczególności zwycięskim drużynom. 
Mam nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte 
podczas konkursu pozwolą wszystkim rozwijać 
swoje zainteresowania przyrodnicze w przyszło-
ści. Dziękujemy również nauczycielom odpowie-
dzialnym za organizację tego konkursu oraz na-
szym uczniom za pomoc podczas finału. 

W POsZUKIWANIU 

mądRości
30 kwietnia w Gimnazjum Społecznym im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej  
odbył się finał Powiatowego Konkursu „W poszukiwaniu mądrości” dla uczniów 
szkół podstawowych z powiatu wielickiego.

MałGOrZata PiWOWarcZyK
nauczyciel matematyki i informatyki, współorganizator Powiatowego Konkursu „W poszukiwaniu mądrości”
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28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Króla 
Kazimierza Wielkiego odbył się konkurs 

z języka polskiego o tytuł Mistrza Języka Polskie-
go Miasta i Gminy Niepołomice w kategoriach: 
klas czwartych, piątych oraz szóstych. 

Ten wiosenny konkurs ma za zadanie zaintereso-
wać uczniów pięknem i różnorodnością naszego 
języka ojczystego w zakresie poprawności słow-
nikowej oraz bogactwa środków językowych. 
Uczniowie odkrywają niezwykłe możliwości ję-
zykowe związane z używaniem ciekawych fraze-
ologizmów typu: biec jak na skrzydłach, pójść po 
rozum do głowy czy też być w siódmym niebie. 

Warto troszczyć się o polską mowę, pokazywać 
młodym Polakom drogę prowadzącą do two-
rzenia wypowiedzi zbudowanych ze zdań zło-
żonych wzbogaconych o epitety, porównania, 
metafory, uosobienia oraz frazeologizmy itp. Nie 
ulega wątpliwości, że język to najdoskonalsze 
narzędzie porozumiewa się ludzi. 

Uczestnicy konkursu najpierw rywalizowali 

w swych macierzystych szkołach o prawo repre-
zentowania jej na etapie gminnym. Zapoznali 
się z bogactwem frazeologizmów znajdujących 
się w dwóch książkach Grzegorza Kasdepke: 
„Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, 
które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych 
powiedzeń” oraz „Powrót Bartusia, czyli Co to 
znaczy po raz drugi”. Organizatorzy zaprosili 
młodych językoznawców do Małopolskiego 
Centrum Dźwięku i Słowa na seans filmowy. 
Konkurs został objęty honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana 
Ptaka. Poczęstunek dla uczestników oraz część 
nagród sfinansowało Stowarzyszenie Propagu-
jące Idee Kazimierzowskie. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki, a towarzyszyły mu wielkie 
emocje.

laureaci KONKurSu
Klasy czwarte:
I miejsce ex aequo – Mariola Obłoza SP nr 3 Nie-
połomice – Podgrabie oraz Karolina Nitsch SP 
Niepołomice, III miejsce – Barbara Bury SP Nie-

połomice.

Wyróżnienia: Magdalena Lebiest – SP Zakrzów, 
Joanna Waśniowska – SP Zabierzów Bocheński, 
Wioletta Wideł – SP Zakrzów.

Klasy piąte:
I miejsce – Klaudia Chełmecka SP nr 3 Niepoło-
mice - Podgrabie, II miejsce – Mateusz Burda SP 
Niepołomice, III miejsce – Marika Ptak SP Niepo-
łomice.

Wyróżnienia: Wiktor Kozdrój SP nr 3 Niepołomi-
ce - Podgrabie, Ewa Kozub SP Niepołomice, Kin-
ga Kaim SP Niepołomice.

Klasy szóste:
I miejsce – Zofia Podraza SP Wola Zabierzowska, 
II miejsce – Marta Widła SP Zabierzów Bocheń-
ski, III miejsce – Emilia Naglik SP Zakrzów.

Wyróżnienia: Maria Bury – SP Niepołomice, 
Ignacja Zając SP Niepołomice, Anna Kożuch SP 
Niepołomice, Zuzanna Wilkosz – SP Zabierzów 
Bocheński.

PotycZKi Z JęZyKiem PolsKim
MarZeNa ŚWięch

 nauczyciel języka polskiego

RachMistRZoWiE

6 maja odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny „Rachmistrz”. 

Już po raz 15 najlepsi matematy-
cy z Gminy Niepołomice walczyli 
o tytuł „Rachmistrza” w kategoriach 
wiekowych - kl. IV, V, VI. W konkur-
sie wystartowali uczniowie wyty-
powani w eliminacjach szkolnych. 
W etapie gminnym udział brało 46 
uczniów. Laureatami zostali:
Klasa iV
Rachmistrz - Martyna Klima SP 
w Podłężu,
Wice Rachmistrz - Marcin Ostacho-
wicz SP w Zabierzowie Bocheń-
skim,
Wice Rachmistrz - Mieszko Chytroś 
SP w Podłężu.
Klasa V
Rachmistrz - Kinga Kaim SP w Nie-

połomicach,
Wice Rachmistrz - Aleksander Łatas 
SP w Niepołomicach,
Wice Rachmistrz - Adam Duda SP  
w  Woli Batorskiej.
Klasa Vi
Rachmistrz - Zofia Podraza SP  
w  Woli Zabierzowskej,
Wice Rachmistrz - Sebastian Mleko 
SP w Niepołomicach,
Wice Rachmistrz - Izabela Bryńska 
SP w Zagórzu.
Twórcą i opiekunem konkursu 
jest autorka tekstu, organizacyjnie 
wspierali ją: Joanna Hewelt, Krzysz-
tof Karcz, Małgorzata Rogowska, 
Sylwia Kaźmierek. 
Honorowy patronat nad konkur-
sem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Niepołomice Roman Ptak.

WażNy DokUMENt
iZaBela KOrBut

nauczycielka j. polskiego ZszOI w Zabierzowie Bocheńskim
KryStyNa auGuStyńSKa

dyrektor szkoły Podstawowej w Niepołomicach

W kwietniu czwartoklasiści Ze-
społu Szkół z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Zabierzowie Bocheń-
skim otrzymali z rąk dyrektor szkoły 
Lucyny Bednarczyk kolejny ważny 
dokument: kartę rowerową. Od tej 
chwili stali się świadomymi uczest-
nikami ruchu drogowego.
Na ten przywilej musieli sobie za-
pracować - zdać pierwszy w ich 
życiu egzamin na kartę rowerową. 
Wykazali się bardzo dobrą znajo-
mością przepisów drogowych oraz 
umiejętnością prawidłowego po-
ruszania się po drodze na rowerze. 
W opanowaniu materiału pomogli 
im rodzice i nauczyciele Urszula 
Antończyk na lekcjach wychowania 

fizycznego oraz wychowawca Jaro-
sław Bielecki na lekcjach techniki. 
Najpierw uczniowie zaliczyli część 
teoretyczną w formie testu. Pyta-
nia dotyczyły, m.in.: wyposażenia 
roweru, znajomości znaków dro-
gowych, czy zachowania się na 
ulicy. Potem sprawdzili się w części 
praktycznej jeżdżąc na rowerze po 
wytyczonym torze. 
Okazało się, że odkryli receptę na 
pomyślnie zdany egzamin: „po-
myślność tkwi w solidnej, systema-
tycznej nauce”. Wkrótce uczniowie 
wybierają się na klasową wycieczkę 
rowerową i z pewnością będą świe-
cić przykładem dla innych użyt-
kowników drogi.
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Xii gMiNNy koNkURs  
jęZyka aNgiElskiEgo

WspoMNiENia Z ZiEloNEj sZkoły

W stUDiU NagRań poNoWNiE

Maskotki Z MiłoŚci

iZaBela KOrBut
nauczyciel j. polskiego ZszOI

ZuZaNNa GOcOł
uczennica z kl. 4e

Marta BłachOWicZ
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej szkoły Podstawowej w Podłężu

maRta makowska

Już po raz 12 w maju odbył się 
Gminny Konkursu Języka Angiel-

skiego pod patronatem burmistrza 
Niepołomic w Zespole Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żerom-
skiego w Zabierzowie Bocheńskim. 
Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych z gminy Nie-
połomice. 
Uczestnicy konkursu rozwiązy-
wali test sprawdzający znajomość 
zawiłości gramatycznych języka 
angielskiego. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała 
organizatorka Bożena Machowska 
nauczycielka j. angielskiego. Po 
wnikliwej analizie testów, okazało 
się, że najlepszymi młodymi „znaw-
cami języka angielskiego” zostali: 
I miejsca: Marta Widła i Karolina Wilk 

- S.P. w Zabierzowie Bocheńskim
II miejsca: Anna Lato - S.P. w Nie-
połomicach, Natalia Pietrzak - S.P. 
w Woli Batorskiej
III miejsce: Zofia Podraza - S.P. 
w Woli Zabierzowskiej
Ze względu na bardzo wysoki po-
ziom znajomości języka angielskiego 
aż 7 uczniów zdobyło wyróżnienia: 
Adam Cieśla z Niepołomic, Nico-
le Human z Podłęża, Julia Gorzula 
z Woli Batorskej, Wiktor Bobowski ze 
Staniątek, Anna Zawadzka z Sucho-
raby, Gabriela Radwańska z Zakrzo-
wa, Izabela Bryńska z Zagórza. 
W nagrodę za najlepsze wyniki 
otrzymali słowniki, książki języko-
we, edukacyjne programy multi-
medialne i inne upominki. Wszyst-
kim uczestnikom zostały wręczone 
pamiątkowe dyplomy  i książki.

Od 4 do 8 maja klasy czwarte na-
szej szkoły miały przyjemność 

uczestniczyć w zajęciach zielonej 
szkoły. Uczyliśmy się i odpoczywa-
liśmy w pięknej Muszynie. 
Z uśmiechem na ustach i pleca-
kiem na plecach przemierzaliśmy 
górskie szlaki. Dotarliśmy do Ba-
cówki nad Wierchomlą. W Krynicy 
zwiedzaliśmy Muzeum Zabawek. 

Wyszliśmy na Górę Parkową. Strze-
laliśmy z łuku, pistoletu i wiatrówki, 
jeździliśmy na rowerach, wspina-
liśmy się na linach, zwiedzaliśmy 
okolice, śpiewaliśmy na Karaoke, 
tańczyliśmy na dyskotece, byliśmy 
na ruinach zamku, piekliśmy kieł-
baski na ognisku. Powróciliśmy 
szczęśliwi, bogaci w wiedzę i nowe 
doświadczenia.

Już po raz trzeci uczennice Szko-
ły Podstawowej im. św. Jadwigi 

Królowej Polski w Podłężu  wzięły 
udział w nagraniu płyty dla Wy-
dawnictwa Skrzat. Tym razem 
Amelka Ślusarek z kl. II, Małgosia 
Zięba z kl. III a  i Magda Czaplak z kl. 
IV śpiewały piosenki oraz zabawy 
dla dzieci od lat powszechnie zna-
ne i lubiane. Nagranie płyty miało 
miejsce 1. maja w Studiu Nagrań 
przy ul. Krowoderskiej w Krakowie. 

Dziewczynki do nagrania przygo-
towały nauczycielki: autorka tego 
tekstu oraz i Małgorzata Okrzesik.
Płyta ukaże się już w czerwcu i bę-
dzie przeznaczona dla przedszkola-
ków oraz dla uczniów kl. I – III szkół 
podstawowych. Na płycie znajdą 
się takie utwory, jak m.in.: Jesteśmy 
jagódki, Czarny baran, Stary Do-
nald, Była sobie żabka mała, Stary 
niedźwiedź i wiele innych. 

Szczytny cel. Godziny przygoto-
wań. Trzy dni pracy z uczniami 

w szkole podstawowej. Ponad 200 
uszytych maskotek. Wszystko dla 
dzieci poszkodowanych w wypad-
kach.
Nieformalna grupa Z miłości do wsi 
ze Staniątek uruchomiła swój ko-
lejny projekt. Tym razem prowadzi 
go Edyta Stolarz która postanowiła 
uszyć z uczniami szkoły podsta-
wowej w Staniątkach maskotki. Te 
kolorowe sowy, koniki i kotki trafią 
do wszystkich straży pożarnych 

w gminie Niepołomice. Strażacy, 
jadąc do wypadku, w którym biorą 
udział dzieci, będą mogli zabrać ze 
sobą kolorową zabawkę.
To kolejne warsztaty nieformalnej 
grupy realizowane wspólnie ze 
szkołą podstawową. Zarówno na-
uczyciele jak i dzieci z ogromnym 
entuzjazmem witają inicjatywy 
Z miłości do wsi. Mamy nadzieję, że 
to dopiero początek współpracy. 
Projekt Dzieci dzieciom nieformal-
nej grupy Z Miłości do Wsi dofinan-
sowała gmina Niepołomice.

Edukacja

|    CZERWIEC 2015 GAZETA NIEPOŁOMICKA  16    



pRZEDsZkolaki Z poDłęża 
UcZciły ŚWięto ZiEMi

ZOfia WrZeŚNiaK, reNata BalaWeNDer
nauczycielki wychowania przedszkolnego w samorządowym Przedszkolu w Podłężu

W Samorządowym Przedszkolu  
im. św. Kingi w Podłężu od 

kilku już lat promowane są postawy 
ekologiczne poprzez liczne działa- 
nia, a jednym z nich są obchody Dnia  
Ziemi. Celem tego święta jest po-
pularyzacja ekologii oraz uświada-
mianie zagrożeń związanych z roz-
wojem przemysłu. W wielu krajach, 
m.in. w Polsce, święto to obchodzi się  
22 kwietnia, a związane z nim kon-
ferencje, marsze, wykłady, festyny 
i koncerty trwają przez cały tydzień. 
Pierwsze obchody Święta Ziemi 
w Polsce odbyły się w kwietniu 

1990 roku i od tamtej pory orga-
nizowane są co roku. Pamiętając 
o tej ważnej dacie w kalendarzu, 
Dzień Ziemi uczciły również dzieci 
z przedszkola w Podłężu. Obchody 
rozpoczęły się krótką pogadanką 
na temat konieczności poszano-
wania otaczającej nas przyrody. 
Następnie przedszkolaki wraz 
z nauczycielami wyruszyły na prze-
marsz ulicami Podłęża. Trzymając 
w rękach kolorowe transparenty 
z ekologicznymi hasłami przecha-
dzały się po okolicy promując swoje 
działania w środowisku. 

17. maja mieliśmy okazję uczestniczyć w ju-
bileuszu 10-rocznicy nadania imienia św. 

Kingi przedszkolu w Podłężu. W uroczystym 
przemarszu do kościoła parafialnego przy 
akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry 
Kopalni Soli „Wieliczka” wzięli udział: dzieci, ro-
dzice, personel absolwenci przedszkola oraz za-
proszeni goście. 

Na mszy św. odprawionej w naszej intencji przez 
o. Ludwika dziękując za wstawiennictwo za nami 
św. Kindze oddaliśmy Jej w dalszą opiekę troski 
i radości życia przedszkolnego. Po przejściu do 
Domu Kultury „Inspiro” dzieci odśpiewały hymn 
przedszkola, a zaproszeni goście zostali przywi-
tani przez dyrektor przedszkola Danutę Gąskę. 
W uroczystości wzięli udział: Konsul Generalny 
Węgier, Elżbieta Lęcznarowicz, burmistrz Niepo-
łomic Roman Ptak, przewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Ciastoń. Radni naszej gminy, przed-
stawiciele Kopalni Soli „Wieliczka” Adam Suślik 
i A. Gawlik, księża, dyrektorzy szkól i przedszkoli 
oraz prezesi, kierownicy i właściciele, sponsorzy 
zaprzyjaźnionych instytucji z terenu Podłęża 
i gminy. 

Na uroczystości nie zabrakło również absolwen-
tów przedszkola, rodziców i dzieci. Podczas uro-

czystości dokonano odsłonięcia nowego kącika 
św. Kingi w holu przedszkola ufundowanego 
przez Kopalnię Soli „Wieliczka”.

Ważnym punktem uroczystości była prezentacja 
multimedialna, podczas której mieliśmy okazję 
przypomnieć sobie i poznać wiele ważnych dat 
i wydarzeń z minionego 10-lecia. Przypomniano 
historię nadania imienia przedszkolu w Podłężu, 
która rozpoczęła się w listopadzie 2004 r. z ini-
cjatywy Adama Suślika Członka Zarządu Kopalni 
Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. oraz 
dyrektor przedszkola. To dzięki ich zaangażowa-
niu Kopalnia Soli „Wieliczka” objęła przedszkole 
honorowym patronatem. 

Dalszą część prezentację poprowadzili absol-
wenci przedszkola Jakub Jachimczak i Anna 
Malaca wspominając przebieg nadania imie-
nia z 01.06.2005 r. Następnie Beata Zadora 
przedstawiła najważniejsze wydarzenia z życia 
przedszkola. Dyrektor Gąska w imieniu Rady 
Pedagogicznej wręczyła zasłużonym partnerom 
przedszkola pamiątkowe odznaki „Przyjaciela 
przedszkola”. Jak na jubileusz przystało nie za-
brakło również „urodzinowego tortu”. Sporo było 
ciepłych życzeń i gratulacji.

W dalszej części programu zaprezentowały się 
przedszkolaki w węgierskiej piosence i tańcu 
oraz przedstawiły gościom legendę pt.: „Pier-
ścień św. Kingi” za co otrzymały gromkie brawa.

Po zakończonej uroczystości sama „księżna Kin-
ga” rozdawała kryształki soli, pamiątkowe chorą-
giewki, plakietki i obrazki.

Do tego jubileuszu przedszkole przygotowywało 
się cały rok. Dzieci spędziły prawie 50 dni w Ko-
palni Soli „Wieliczka” realizując projekt profilaktyki 
zdrowotnej. Odbyliśmy wycieczki do miejsc zwią-
zanych z życiem św. Kingi, odwiedziliśmy Siostry 
Klaryski w Stary Sączu. Dzieci wykonały wiele prac 
plastycznych przedstawiających naszą patronkę, 
które eksponowane są w Domu św. Kingi w Sta-
rym Sączu. Obchodziliśmy również uroczyście 
Dzień Patronki w towarzystwie gościa z Węgier. 

Już dziś wiemy, że będąc pod patronatem tej 
wielkiej świętej będziemy dalej uczyć naszych 
przedszkolaków wrażliwości na potrzeby in-
nych. Chcemy, aby słowa św. Mateusza „Wy je-
steście solą tej ziemi’ były dalszym drogowska-
zem w codziennym życiu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację naszego jubileuszu. 

dZiesięć lat Z śWiętą KiNGą
SylWia OWSiKOWSKa

nauczyciel w Przedszkolu samorządowym w Podłężu

Edukacja

CZERWIEC 2015      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      17



2. kwietnia nasze Przedszkole przyłączyło się 
do akcji „Polska na niebiesko” - w światowy 
dzień autyzmu. W tym dniu dzieci i wszyscy pra-
cownicy przedszkola byli ubrani na niebiesko, 
a osobom, które przychodziły do przedszkola 
przypinano niebieskie kokardki. Wszystkie gru-
py zgromadziły się w jednej sali, gdzie odśpie-
waliśmy hymn: „Niebieski świat nam się śni”. 
Każde dziecko otrzymało niebieski balon oraz 
zaświeciliśmy żarówkę na niebiesko, otrzymaną 
od Fundacji „Jaś i Małgosia”.

Autyzm - to tajemnicze zaburzenie, związane 
z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby z auty-
zmem mają problemy z mówieniem, postrzega-
niem świata, rozumieniem relacji społecznych. 

W odmienny sposób odbierają wrażenia zmy-
słowe. Bez specjalistycznej pomocy tracą szansę 
na samodzielność. Wymagają opieki do końca 
życia. Na to zaburzenie nie ma leku. Tylko szybka 
diagnoza i konsekwentna terapia dają dzieciom 
szansę na poprawę funkcjonowania.

Do Samorządowego Przedszkole z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim 
uczęszczają dzieci z różnymi niepełnospraw-
nościami w tym ze spektrum autyzmu. W ciągu 
dnia wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach 
zgodnych z podstawą programową, cały czas 
będąc pod stałą opieką specjalistów. Dzieci z au-
tyzmem w pełni uczestniczą w życiu przedszkol-
nym. Biorą udział w różnych wyjazdach i wyciecz-

W Polsce i na świecie diagnozuje się na 100 osób 1 dziecko z autyzmem.  
ONZ zaburzenie to uznało za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. 

Na NieBiesKo - solidaRNi Z dotKNiętymi autyZmem
DaNuta BurZa i MONiKa KaPuStKa

nauczyciele edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagodzy

pasjE RoDZicóW Dla DZiEci tygRyski W DRUkaRNi
aNeta MaliSZ

Przedszkole sportowo-Taneczne „Tygrysek”
DaNuta BurZa i MONiKa KaPuStKa

nauczyciele edukacji przedszkolnej z Zabierzowa Bocheńskiego

W ramach programu realizowa- 
nego całorocznie przez przed-

szkole współpracujemy z rodzicami, 
którzy dzielą się swoimi pasjami i za- 
interesowaniami. Tym razem otrzy-
maliśmy zaproszenie do sklepu z zio-
łami „Ziołowo” w Niepołomicach od 
mamy chłopca z naszej grupy. 
Sklep nas zauroczył. Od progu po-
czuliśmy specyficzny zapach ziół. 
Sklepowe półki okazały się pełne 
nasion, ziół, herbatek, soków i in-
nych produktów. Właścicielka skle-
pu oprowadziła małych klientów 
po sklepie. Opowiadała między 
innymi o melisie, tymianku, roz-
marynie, czy bazylii. Próbowaliśmy 
też zdrowej żywności, częstując się 
kiełkami, które zawierają skoncen-
trowane dawki cennych składni-

ków mineralnych, witamin, białka 
i enzymów łatwo przyswajalnych 
przez organizm. Podczas tych zajęć 
maluchy miały możliwość posiania 
nasion w kiełkownicy oraz posa-
dzenia ziół w doniczkach z ziemią.
Po udanym spotkaniu zaprosiliśmy 
panią Jadwigę do naszego przed-
szkola, aby pomogła nam założyć 
wiosenną hodowle. Przyszła do nas 
23 marca z pełnym koszem nasion, 
cebulek i różnego rodzaju doni-
czek. Sialiśmy nasiona i sadziliśmy 
cebulki. Powstała duża hodowla. 
Teraz będą dbać o roślinki, podle-
wać ,obserwować ich wzrost.
Dziękujemy pani Jadwidze Pitek za 
poświęcony czas, dzielenie się swo-
imi pasjami oraz za zaangażowanie 
się w życie przedszkola.

28 kwietnia Tygryski i Kangurki 
z Przedszkola Sportowo-Ta-

necznego „Tygrysek” wybrały się na 
wycieczkę do krakowskiej drukarni. 
Każdy przedszkolak codziennie sty-
ka się z książkami, przegląda, słucha 
zapisanych w nich opowieści, uczy 
się dzięki ilustracjom i informa-
cjom, przy nich odpoczywa. Książki 
są nieodłącznym i bardzo ważnym 
towarzyszem dziecka.
W związku z tym odwiedziny 
w prawdziwej drukarni i możliwość 
przekonania się osobiście jak po-
wstają książki okazały się dla dzieci 
dużym przeżyciem. Każdy z cieka-
wością patrzył na maszyny, które 
drukowały ilustracje, składały i cięły 
papier, sklejały strony i oprawiały 

książki. Wszyscy pracownicy dru-
karni witali nas uśmiechem a Pan, 
który nas oprowadzał starał się nam 
pokazać wszystko, co tylko mogło 
nas zaciekawić. 
Dzieci z szeroko otwartymi ocza-
mi zaglądały tam, gdzie nie każdy 
może zajrzeć i na pewno miały co 
opowiadać rodzicom po powrocie. 
Na zakończenie zwiedzania czekała 
nas jeszcze jedna, bardzo miła nie-
spodzianka – każdy przedszkolak 
został obdarowany pięknymi książ-
kami, kolorowankami i naklejkami. 
Podziękowaliśmy bardzo za nieza-
pomniane wrażenia i atrakcje i w 
doskonałych nastrojach wróciliśmy 
do przedszkola. Teraz pozostaje 
nam czytać, czytać, czytać...

kach, a także czynnie uczestniczą we wszystkich 
uroczystościach przedszkolnych. Ponadto dzieci 
korzystają z terapii logopepedycznej, integracji 
sensorycznej. Raz w tygodniu organizowane są 
wyjazdy na hipoterapię. Przyzwyczajenie dziec-
ka autystycznego do otaczającego świata z jego 
wszystkimi bodźcami, dźwiękami, kolorami 
i jego różnorodnością w wieku przedszkolnym, 
w grupie integracyjnej daje duże efekty. 

Przyłączając się do akcji, chcieliśmy symbolicz-
nie wyrazić wsparcie i solidarność z osobami do-
tkniętymi autyzmem i ich rodzicami.
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Na scenie pojawiły się maluchy z pięciu przed-
szkoli. Dzieci prezentowały rozmaite tańce, od 
polki, przez taniec francuski, dyskotekowy, ha-
wajski, po taniec murzyński i indiański. Dopeł-
nieniem układów tanecznych były barwne, pre-
cyzyjnie przygotowane stroje. Jury miało twardy 
orzech do zgryzienia przy wyborze laureatów. 
Najlepsze okazały się przedszkolaki z Przedszko-
la Samorządowego w Woli Batorskiej, które wy-
konały taniec murzyński i indiański. 

Maluchy prezentowały się nie tylko w tańcu, ale 
próbowały też swoich sił z mikrofonem. Śpiewa-
ły dzieci młodsze i starsze. Wśród solistów młod-
szych zwyciężyła Gabriela Bolik z Przedszkola 
Samorządowego w Niepołomicach. W kategorii 
solistów starszych jury przyznało dwa pierwsze 
miejsca. Wyśpiewały je Jagoda Skrzekut z Przed-
szkola Samorządowego w Niepołomicach oraz 

Martyna Tekiela z Przedszkola Samorządowego 
im. Św. Kingi w Podłężu.

Pełna lista laureatów
taniec
1. Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej 

(taniec murzyński i indiański)
2. Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach 

(taniec w uliczce, polka country) i Samorządo-
we Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim (chocolate – cze-
kolade, shalala lala)

3. Przedszkole Samorządowe im. Św. Kingi w Po- 
dłężu (taniec hawajski, taniec francuski) i Nie-
publiczne Przedszkole Sportowo-Taneczne 
„Tygrysek” (mix tańców dyskotekowych, ty-
gryskowe tańce). 

Śpiew
Solista młodszy

1. Gabriela Bolik - Przedszkole Samorządowe 
w Niepołomicach („Słoneczne opowieści”)

2. Sonia Skrodzka - Niepubliczne Przedszkole 
Sportowo-Taneczne „Tygrysek” („Przedszkole 
drugi dom”)

3. Liliana Jabłońska - Przedszkole Samorządowe 
w Woli Batorskiej („Ziemia błękitna planeta”), 
Igor Chyrc (śpiew) i  Zofia Rogozińska (chore-
ografia) - Przedszkole Samorządowe im. Św. 
Kingi w Podłężu („Ta Dorotka”), Piotr Żelazny 
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim („Dziki taniec”)

Solista starszy
1. Martyna Tekiela - Przedszkole Samorządowe 

im. Św. Kingi w Podłężu („Biedronka”), Jagoda 
Skrzekut - Przedszkole Samorządowe w Nie-
połomicach („Hymn Skrzata”)

2. Karolina Ostrowska - Przedszkole z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheń-
skim („Skowronkowy koncert”)

3. Wiktoria Pędzich - Niepubliczne Przedszkole 
Sportowo-Taneczne „Tygrysek” („Lato w In-
ternecie”). 

Niepołomicka Szkoła Muzyczna to miejsce, 
gdzie indywidualne podejście do ucznia to 

fakt, nie slogan. Szacunek dla osobowości dziec-
ka. Nauczyciele, z których każdy jest świetnym 
muzykiem, pedagogiem i psychologiem przy 
okazji, a oprócz tego ciepłym, życzliwym czło-
wiekiem. Zawsze uśmiechnięta i pomocna pani 
w sekretariacie. Atmosfera – domowa. Znów: 
fakt, nie hasło reklamowe. 

Uczniowie? Dzieci jak wszystkie: bawią się, bie-
gają, śmieją, czasem pokłócą. Jest jednak coś, co 
odróżnia je od części rówieśników. Ponadprze-
ciętna wrażliwość, zdolność do ciężkiej pracy, 
miłość do muzyki i wytrwałość. Niemal każde 
z tych dzieci prędzej czy później przeżywa chwi-
le zniechęcenia czy zmęczenia i ma ochotę uto-
pić swój instrument w Wiśle, ewentualnie (opcja 

dla pianistów) przerobić go na zgrabne szczapki 
do rozpalenia w kominku. Ale jednak... Ćwiczą 
dalej- by zagrać jak najpiękniej, pokazać zamysł 
kompozytora, wydobyć maksimum możliwości 
instrumentu i do tego jeszcze dodać coś, co jest 
bardzo ważne i bez czego nie ma dobrej muzyki: 
kawałek siebie.

Trzy koncerty, każdy przy pełnej sali, zagrali 8. maja 
uczniowie i nauczyciele niepołomickiej Szkoły Mu-
zycznej dla dzieci z przedszkoli i młodszych klas 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Na scenie Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa zabrzmiały utwory bardzo różnorodne: 
był hejnał mariacki i muzyka góralska, melodie 
z popularnych bajek telewizyjnych i porywająca 
samba, utwory z kręgu muzyki klasycznej, a nawet 

fragment ścieżki dźwiękowej ze świetnie dzieciom 
znanych Angry Birds. Kolorowy dźwiękowy mix.

Czy akordeon potrafi oddychać? Z jakich metali 
wykonuje się flety poprzeczne? Co wspólne-
go mają współcześni lutnicy i pradawni łowcy 
mamutów? Jak zbudowana jest gitara? Ile kla-
wiszy ma fortepian? Jakie zwierzęta ukryte są 
w skrzypcach? Czym właściwie jest dźwięk? 
I wreszcie: który instrument jest najlepszy? Od-
powiedzi na te pytania (poza ostatnim- bo wyż-
szości żadnego z instrumentów nad pozostały-
mi udowodnić się oczywiście nie udało) poznali 
młodzi widzowie.

Wykonawcy serdecznie dziękują za tak ogromne 
zainteresowanie koncertami i zapraszają: grajcie 
z nami!

PRZedsZKolaKi Na sceNie
JOaNNa MuSiał

Przedszkolaki z gminy Niepołomice wzięły udział w Międzyprzedzkolnym Konkursie Piosen-
ki i Tańca, który przeprowadzono w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa 14 maja.

od heJNału do samBy  
cZyli PReZeNtacJa sZKoły muZycZNeJ

DOrOta NaGliK
mama uczennic szkoły Muzycznej w Niepołomicach

Fo
to

: J
oa

nn
a 

M
us

ia
ł

Edukacja

CZERWIEC 2015      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      19



Każdy projekt szkoły skupia się na poszczegól-
nych, czasem odległych krajach, różnych po-

trzebach. Indie, Ameryka Południowa… Ucznio-
wie poznają podczas lekcji piosenki, tworzą 
projekty plastyczne oraz multimedialne a final-
nie, nagrywają płytę. Dochód z jej sprzedaży zo-
staje przekazany partnerom szkoły – fundacjom 
mającym ogromne doświadczenie w niesieniu 
pomocy – tak wygląda to w skrócie. Efekty takiej 
współpracy są jednak widoczne, krzepiące i mo-
tywujące do dalszego działania.

W ubiegłym roku, w ramach projektu WATER 
POWER, ucząc się na temat wody, szkoła wspar-
ła program wodno-sanitarny realizowany prze 
PAH „Emergency WASH response to the most 
vulnerable populations in Somalia”. Projekt miał 
na celu zapewnienie uchodźcom wewnętrznym 
w Somalii zdrowe i godne warunki życia. Skie-
rowany został do grup najbardziej dotkniętych 
kryzysem w kraju. Dzięki niemu stało się możli-
we poprawienie warunków wodno-sanitarnych 
w dwóch regionach Somalii – Puntlandzie i Re-
gionie Południowo Centralnym, a tym samym 
poprawianie stanu zdrowia ich mieszkańców. 

W Mogadiszu w regionie Banadir mieszka obec-
nie około 369 tysięcy uchodźców wewnętrz-
nych. Większość z nich osiedliła się w dystryk-
tach Hodan, Daynile i Dharkenley. Liczba osób 
przesiedlonych nadal rośnie przez wzgląd na 
ciągłe walki klanowe, intensyfikację walk między 
Al Shabab a wojskami rządowymi wspieranymi 
przez AMISOM, a także okresowe powodzie i su-
sze dotykające region. Niedostateczny dostęp 

do wody pitnej i brak odpowiedniej infrastruk-
tury sanitarnej pokrywają się z brakiem praktyk 
higienicznych wśród osób przesiedlonych, co 
stanowi główne zagrożenie dla zdrowia osób 
spontanicznie osiedlających się w kolejnych 
częściach Mogadiszu. Zdecydowana większość 
osób nie posiada możliwości zatrudnienia i do-
datkowych źródeł dochodu. Wiele rodzin pod-
czas ucieczki straciło cały swój majątek, w tym 
całe gospodarstwa i zwierzęta hodowlane.

Działania, które zostały podjęte dzięki zgro-
madzonym przez szkolę funduszom, tj. 72 000 
zł i zaangażowaniu PAHu w dystrykcie Daynii-
le w północnej części Mogadiszu w Somalii, 
uruchomiły kolejne źródło wody. Dostęp do 
niej uzyskało ok. 12 tys. osób. Fakt ten wpłynął 
szczególnie pozytywnie na życie 500 rodzin 
uchodźców (ok. 3000 osób) zamieszkujących 
tzw. obszar „77”, w którym skonstruowano kiosk 
wodny. W ramach porozumienia jakie PAH za-
warła z właścicielem studni, rodziny te uzyska-
ły darmowy dostęp do wody przez okres roku. 
Naprawa studni i konstrukcja kiosku wodnego 
miały również pozytywny wpływ na sytuację 
mieszkańców sąsiednich obszarów, gdyż od-
ciążone zostały inne źródła wody. W Somalii to 
kobiety i dzieci zajmują się przynoszeniem wody 
do domu, a dzięki otwarciu kolejnego kiosku 
wodnego zmniejszył się znacząco dystans, jaki 
muszą pokonywać niosąc 20-litrowe kanistry. 
W pozostałych obozach czas oczekiwania na 
napełnienie kanistrów również uległ skróceniu. 

Takie wiadomości, pokazują i uczniom i wszyst-

kim zaangażowanym w akcję, ze pomaganie 
przynosi wspaniałe efekty.

W tym roku, podczas wiosennych przedstawień 
w szkole Early Stage miał miejsce finał kolejne-
go projektu, ANIMALS ROCK. Uczniowie nie tyl-
ko uczyli się podczas lekcji o zwierzętach – jak 
funkcjonują i jaki mają wpływ na ludzi, ale po-
ruszali trudne tematy wymierających gatunków 
i konieczności opieki nad niechcianymi czworo-
nogami. 

Jak zawsze, bardzo ważnym wydarzeniem było 
nagranie przez wybranych uczniów płyty pro-
jektowej. Całkowity dochód z jej sprzedaży zo-
stanie przekazany dwóm fundacjom, z którymi 
Early Stage współpracuje w tym roku -WWF Pol-
ska i Viva! Akcja dla zwierząt. Obie organizacje 
robią naprawdę dużo dobrego dla czworono-
gów. WWF prowadzi program ochrony tygrysa 
malajskiego, jako gatunku zagrożonego wygi-
nięciem, Viva! opiekuje się zwierzętami w schro-
nisku w Korabiewicach. Jakie efekty przyniesie 
ta współpraca? Przekonamy się już jesienią. 

15 maja 2015 r. na terenie placu przykościel-
nego w Staniątkach odbył się mini festyn 

będący finałem projektu prowadzonego przez 
autora tekstu w szkole podstawowej w Sta- 
niątkach.

Młodzież jednej z klas szóstych od października 
ubiegłego roku uczestniczyła w zajęciach słu-
żących doskonaleniu umiejętności komunika-
cji i współpracy w grupie. Podczas warsztatów 
wykorzystywana była głównie drama łącząca 
w sobie elementy zabawy, wchodzenia w role 

oraz refleksji. Aby podnieść poczucie wpływu na 
rzeczywistość u młodzieży i dać im satysfakcję 
z prawie rocznej pracy, zaplanowano finał w po-
staci mini festynu będącego okazją do nakręce-
nia filmu z udziałem uczniów. Film „Ciepłe i pu-
chate” ma za zadanie pokazać, że kiedy czynimy 
dobro, ono do nas wraca. 

Młodzi ludzie entuzjastycznie i z dużym zaan-
gażowaniem podeszli do całego projektu. Była 
to dla nich przygoda i spotkanie z ciekawymi 
ludźmi tworzącymi ekipę filmową. W filmie 

wzięli również udział strażacy z miejscowej OSP. 
Niestety społeczność lokalna, w tym zaproszeni 
księża i zakonnice, nie dopisała w takim stop-
niu, na jaki liczyli organizatorzy. Umniejszyło 
to nieco wymowę projektu, który miał zawierać 
elementy integracji międzypokoleniowej i kul-
turowej.

Projekt został zrealizowany pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepoło-
mice, a także dofinansowany przez Urząd Miasta 
i Gminy Niepołomice.

„życie nie tylko po to jest by brać” nucą fani Stanisława Sojki. Wiedzą o tym również ucznio-
wie i lektorzy szkoły Eraly Stage, w której co roku organizowane są projekty międzynaro-
dowe, mające na celu pomaganie potrzebującym. Świat jest ogromny a problemów wiele 
i nikt nie spodziewałby się, ze nauką języka angielskiego również można pomagać. 

PomaGaJmy, Bo WaRto

lePsZa KomuNiKacJa i WsPółPRaca W GRuPie

KatarZyNa PerżyłO
lektor Early stage

PiOtr ŚląZaK
Alpmim Interwencja Artystyczna
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życie to teatr, ale z drugiej strony teatr jest for-
mą życia. Co do tego pierwszego stwierdzenia 
chyba nikt nie ma wątpliwości, ale w sprawie 

drugiego pozwolę sobie o krótki komentarz. Wy-
obraźmy sobie, że aktor gra rolę króla. W gardero-
bie ubierają go w purpurowe szaty, a na scenie ma 
w ręku berło i siedzi na tronie. Czym się różni od 
prawdziwego króla? Czyżby tym, że poddani nie 
słuchają jego rozkazów? Nieprawda, bo przecież 
podczas spektaklu inni aktorzy wykonują jego 
rozkazy. Zresztą czy prawdziwego króla wszyscy 
poddani słuchają? Doskonale wiemy, że tak nie 
jest, bo przecież tylko część poddanych wykonu-
je rozkazy władcy, podczas gdy inni buntują się 
i protestują przeciwko jego rządom, a niekiedy 
nawet przygotowują zamachy na jego życie. 

W tym miejscu pozwolę sobie zadać pytanie: 
czy umowność ról jest cechą wyłącznie teatru? 
Oczywiście, ze nie. Już małe dzieci w trakcie za-
baw w sposób zupełnie umowny dzielą się na 
kowbojów i Indian lub policjantów i złodziei. 
Tego rodzaju umowność ról funkcjonuje rów-
nież wśród dorosłych i to właściwie we wszyst-
kich społeczeństwach. Wystarczy sobie przypo-
mnieć, że na przestrzeni dziejów mnóstwo razy 
w wyniku rewolucji lub zamachów stanu ci, któ-
rzy byli na szczytach władzy trafiali do więzień 
lub na szafot, a inni, którzy dotychczas byli tro-
pieni przez policję i służby wywiadowcze stawa-
li się na dłuższy lub krótszy czas przywódcami 

ludzkich mas, czyli zasiadali na miejscu władcy. 

W drugiej części felietonu chciałbym poruszyć 
zupełnie inny temat, to znaczy nieco przekor-
nie omówić niepraktyczność niektórych rzeczy 
idealnych. To oczywiste, że w wielu sytuacjach 
ludzie poświęcają swój czas, środki i wysiłek aby 
stworzyć jakiś idealny przedmiot lub doskonałą 
konstrukcję. Chcielibyśmy mieć idealnie okrągłą 
i wyważoną piłkę do gry lub dom z perfekcyjnie 
wyznaczonymi liniami ścian. A jednak życie lubi 
udowadniać, że coś, co jest z pozoru idealne, bo 
jest doskonale gładkie, doskonale proste lub do-
skonale kuliste wcale nie musi być praktyczne. 
Oto kilka przykładów: 

Idealnie gładki chodnik z idealnie gładkiego mar-
muru staje się zimą lub po opadach deszczu przy-
czyną upadków i urazów. Z tego powodu bardziej 
bezpieczna jest nawierzchnia szorstka, czyli nie 
idealna. Idealnie czyste złoto jest zbyt miękkie, 
aby się nadawało do wykonywania ozdób i bi-
żuterii. Lepiej jest zastosować niewielki dodatek 
miedzi i innych metali. Idealnie prostoliniowo 
powieszona kolejowa trakcja elektryczna bardzo 
szybko doprowadziłaby do punktowego prze-
grzania wysięgnika elektrowozu i dlatego trak-
cję celowo zawiesza się w linii zygzakowatej, co 
powoduje, że ciepło tarcia rozkłada się na więk-
szej powierzchni. Idealnie czysta woda nie jest 
zdrowa ani dla ludzi, ani dla zwierząt, bo lepiej 
jest pić wodę z jonami magnezu, wapnia i mikro-

elementami. Wielu lekarzy twierdzi, że idealnie 
zdezynfekowane środowisko w mieszkaniach 
jest jedną z przyczyn pojawiania się u ludzi alergii, 
ponieważ nasz układ immunologiczny przygoto-
wany jest do stałej walki z zanieczyszczeniami, 
a zatem jeśli nie ma naturalnych zanieczyszczeń 
stwarzających zagrożenie, to ludzki organizm za-
czyna traktować pyłki traw i drzew jako wrogów, 
z którymi trzeba walczyć. No i na koniec dodam 
jeszcze, że gdyby kula ziemska była idealną kulą, 
bez zagłębień i wzniesień, to cały nasz glob był-
by pokryty równą warstwą oceanu o głębokości 
około 200 metrów. 

Pora teraz na podsumowanie. Cały powyższy 
wywód był mi potrzebny po to, aby zwrócić 
uwagę na fakt, że zwłaszcza w przypadku czło-
wieka nie da się określić jednego, idealnego 
wzorca. Jedynie w chorych umysłach twórców 
różnych totalitaryzmów pojawiała się koncepcja 
wyhodowania społeczeństwa złożonego z po-
dobnych do siebie, pozornie idealnych jedno-
stek. Prawda jest jednak taka, że „potencjał ludz-
kości tkwi w różnorodności”, bo przecież każda 
cecha zewnętrzna lub wewnętrzna – zależnie 
od sytuacji może być zaletą lub może być wadą. 
Koszykarze powinni być wysocy, ale kosmonau-
ci niscy, wojownicy sumo powinni być grubi, ale 
skoczkowie narciarscy szczupli. Tego rodzaju 
zestawień można stworzyć oczywiście tysiące... 
Cieszmy się z różnorodności i dbajmy o nią.

O uMOWNOŚci ról
I O dOsKONAŁOśCI

MarciN urBaNFELIETONY ŻYCIEM PISANE (66)

Felieton
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Pogoda nie ostudziła zapału
Marek Bartoszek Relacja foto: Overlia Studio

W niedzielę koncertem w Parku Miejskim zakończyliśmy tegoroczne Dni 
Niepołomic. W ciągu trzech dni poznawaliśmy czeską kulturę, szaleliśmy 
na koncercie grupy Enej i bawiliśmy się na kilku scenach jednocześnie. 
Tradycją Dni Niepołomic jest... kapryśna pogoda. W tym roku 
również nie obyło bez nerwowego spoglądania w niebo i choć 
ciemne chmury skutecznie zasłoniły słońce to jednak parasoli 
nie musieliśmy wyciągać zbyt często. 

W piątek po części oficjalnej, w trakcie której padły słowa 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach, 
Marka Ciastonia: „Dni Niepołomic uważam za otwarte” 
zgromadzonych na zamkowym dziedzińcu bawiła Formacja 
Chatelet. Krakowska grupa w swoich gagach i skeczach 
udowodniła, że Niepołomice i sąsiednie miejscowości nie są 
im obce. 

Drugi dzień świętowania - sobota kojarzona była przede 
wszystkim z koncertem grupy Enej. Nim jednak muzycy 
pojawili się na scenie, program artystyczny trwał w najlepsze 
w Parku Miejskim, Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa 
oraz na zamkowym dziedzińcu. Łącznie w ciągu dwóch dni 
na tych scenach swoje talenty zaprezentowały setki naszych 
mieszkańców.

Chętni do sportowej rywalizacji mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w kilkunastu dyscyplinach, a dodatkowo 
w sobotę na Stadionie Miejskim w Niepołomicach rozegrano 
mecz charytatywny, w czasie którego zbierano środki na 
leczenie mieszkanki naszej gminy Julii Kołodziej.
Im bliżej było godziny 21.00 tym większy tłum zbierał się 
w okolicach parkuru. Szacujemy, że w trakcie koncertu grupy 
Enej bawiło się około 7 tysięcy osób! 
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Niedziela rozpoczęła się od mszy świętej na zamkowym 
dziedzińcu. Uroczystość uświetniła obecność chóru 
z czeskiego miasta Kurim, które było współorganizatorem 
tegorocznych Dni Niepołomic. Dokonania Czechów nie tylko 
usłyszeliśmy, ale również spróbowaliśmy potraw w trakcie 
degustacji zorganizowanej w niedzielne popołudnie w Osadzie 
Podegrodzie. 
Popołudniu na Stadionie Puszczy rozegrano turniej towarzyski, 
w którym Reprezentacja Niepołomic z burmistrzem Romanem 
Ptakiem na czele rywalizowała z Żandarmerią Watykańską, 
Polonezem Wiedeń oraz Reprezentacją Jawora. Gracze 
z Dolnego Śląska, z burmistrzem Emilianem Berą w składzi,e 

wygrali w finałowym spotkaniu z Polonezem Wiedeń po 
serii rzutów karnych. Nasi reprezentanci uplasowali się na 
najniższym stopniu podium. 
Wieczorem rozlosowaliśmy 218 nagród. Wśród nich tą 
najcenniejszą, Skodę Fabię trzeciej generacji. Warto 
przypomnieć, że w trakcie trwania Dni Niepołomic została 
podjęta decyzja o podzieleniu funduszy ze sprzedaży cegiełek 
na remont dachu zabytkowego kościoła w Niepołomicach oraz 
na walkę Julii Kołodziej z chorobą. Co więcej w poniedziałek 
zgłosiła się do nas właścicielka losu o numerze 003318, 
który uprawnia do odebrania samochodu. Pani Franciszka 
zdecydowała, że przekaże go rodzicom Julii. 
Ostatnim akcentem Dni Niepołomic był koncert Bernarda 
Dornowskiego (ex Czerwone Gitary) w niedzielny wieczór 
w Parku Miejskim.  
W przyszłym roku jubileusz. Od pierwszej edycji minie bowiem 
25 lat. 



W podziękowaniu dla wszystkich animato-
rów ruchu abstynenckiego, ich przyjaciół 

i wszystkich ludzi wspierających naszą działal-
ność postanowiliśmy zorganizować uroczysto-
ści 10-lecia. Patronem tych uroczystości został 
obecny burmistrz Roman Ptak. W organizację 
uroczystości zaangażowała się większość człon-
ków klubu. 

25 kwietnia o godz. 17.00 mszą dziękczynną 
w kościele parafialnym rozpoczęły się uroczysto-
ści z okazji 10-lecia istnienia Klubu Abstynenta 
Niepołomni. Mszę odprawił Ksiądz proboszcz 
Stanisław Mika, duchowy patron jubileuszu. Po 
mszy członkowie klubu, ich rodziny, przyjaciele 
i zaproszeni goście prowadzeni przez księdza 
proboszcza i prezesa klubu przeszli do zamku na 
dalszy ciąg uroczystości.

Po uroczystym przywitaniu uczestników spo-
tkania przez Prezesa Klubu został wyświetlony 
film obrazujący historię klubu od powstania po 
dzień dzisiejszy. Następnie nastąpiło wręcze-
nie pamiątkowych medali przybyłym gościom, 
a także wszystkim uczestnikom spotkania.

Wspomnieniowe przemówienia i podziękowa-
nia wygłosili: Marzena Stawarz pełnomocnik 
burmistrza ds. uzależnień, sekretarz Teresa Kuź-
ma, wieloletni burmistrz naszego miasta, przy-
jaciel Klubu - Stanisław Kracik oraz ksiądz pro-
boszcz Stanisław Mika. Pamiątkowe medale dla 
Prezesa Klubu i wyróżniających się uczestników 
zawodów strzeleckich Antoniego Jacha i Mar-
ka Stawarza, wręczył Leon Pitucha prezes TKKF 
Wiarus z Niepołomic. Minutą ciszy uczciliśmy 
pamięć wszystkich naszych kolegów i przy-

jaciół, którzy nie doczekali tych uroczystości. 
Następnie wystawiona została księga pamiąt-
kowa, do której wpisów dokonali wszyscy za-
proszeni goście, a także pozostali uczestnicy 
spotkania.

Po uroczystej kolacji przeszliśmy do sali aku-
stycznej, aby wziąć udział w uroczystym koncer-
cie Małgorzaty Krzysicy. Usłyszeliśmy piosenki 
Anny German, przeboje z lat międzywojennych, 
a także autorskie utwory artystki. Nie obyło się 
bez bisów. Atmosfera zrobiła się wspaniała.

Po koncercie jeszcze długo rozmawialiśmy mię-
dzy sobą wspominając miłe chwile spędzone 
w Klubie, wspólne spotkania, wycieczki, osoby, 
które odeszły od nas. Nikt jednak z obecnych nie 
żałował spędzonego tu czasu a wręcz dziękował 
Bogu, że skierował jego kroki w to miejsce i do 
tych ludzi.

Dziękujemy burmistrzowi Romanowi Ptakowi za 
wydatną pomoc w zorganizowaniu jubileuszu, 

Marzenie Stawarz za koordynowanie zespołu or-
ganizującego uroczystość, Kubie Majcherczyko-
wi za film wspomnieniowy, Natalii Majcherczyk 
za konferansjęrkę, Antoniemu Jachowi, Antonie-
mu Gabrysiowi, Januszowi Majcherczykowi oraz 
Leonardowi Mazgajowi za pracę przy organizacji 
naszego święta.

Dziękujemy też wszystkim gościom, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością, naszym rodzi-
nom i przyjaciołom.

Obiecujemy nadal pracować na rzecz wspierania 
ludzi wychodzących z nałogu. Doradzimy i po-
możemy w rozwiązywaniu trudnych spraw ży-
ciowych, uregulowania złych relacji w rodzinie, 
pokażemy na własnym przykładzie o ile łatwiej-
sze jest życie gdy trwamy w abstynencji.

Zapraszamy do naszego Klubu od poniedziałku 
do piątku w godz.16-19 w pokoju nr 106 na ul. 
Grunwaldzkiej 13 (biurowiec GS-u) w Niepoło-
micach.

Było to pierwsze działanie promocyjne podjęte 
wspólnie przez młodzież z parafii należących do 
Dekanatu Niepołomickiego. Przy stoisku dyżu-
rowali liderzy przygotowań parafialnych, Ksiądz 
Koordynator Dekanalny, a także wolontariusze 
z poszczególnych parafii. Pogodni (mimo nie-
pogody) i uśmiechnięci udzielali informacji na 
temat Światowych Dni Młodzieży, odpowiadali 
na pytania oraz rozprowadzali ulotki informacyj-
ne. Zachęcali też do zakupu oficjalnych gadże-

tów Światowych Dni Młodzieży, z których do-
chód został w całości przekazany na akcję „Bilet 
dla Brata”, wspierającej udział w ŚDM młodych 
z państw tzw. dawnego Bloku Wschodniego. 
Największym zainteresowaniem jednak cieszył 
się konkurs „Co wiem o ŚDM”, który sprawdzał, 
ale także uzupełniał wiedzę na temat Dni Mło-
dzieży. Oczywiście była to też szansa, na zdoby-
cie pakietu cennych gadżetów. 

Przygotowania do ŚDM są związane z działania-

mi podejmowanymi już od ponad roku na szcze-
blu centralnym, a od kilku miesięcy na poziomie 
parafialnym oraz dekanalnym odbywają się róż-
ne wydarzenia, jak wprowadzenie kopii symboli 
ŚDM do kościołów, Sztafeta Modlitwy, nabożeń-
stwa, adoracje, spotkania formacyjne, spotkania 
tematyczne przy filmach. Nie bez powodu Pa-
pież Franciszek podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w 2013 roku w Rio de Janeiro powiedział 
„idźcie zrobić raban w Kościele”. Dzisiaj brzmi to 
jak wyzwanie dla nas wszystkich – młodych cia-
łem i duchem, którzy jesteśmy gospodarzami 
tak wspaniałego wydarzenia. Każdy może się 
w te dzieła włączyć – swoim zaangażowaniem, 
poświęceniem, pomysłami i kreatywnością 
wspomagać pracę przede wszystkim Parafial-
nych Komitetów Organizacyjnych. Potrzeba wa-
szego zapału, entuzjazmu i odwagi. 

Podczas tegorocznych XXIV Dni Niepołomic można było odnaleźć stoisko promujące inne 
ważne wydarzenie, którym są Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Niebieski namiot, 
a wokół niego wolontariusze ubrani w koszulki z oficjalnym logo ŚDM, przyciągali uwagę 
zaciekawionych ludzi w różnym wieku – od maluchów aż po ich dziadków. 

10. RocZNica KluBu aBstyNeNta NiePołomNi

RaBaN Na dNiach NiePołomic

JaNuSZ MaJchercZyK
Klub Abstynenta Niepołomni

aNNa KOWaNetZ
lider śdM Kraków 2016 dekanatu Niepołomice

Wiosną 2005 r. grupa ludzi na czele z obecnym prezesem klubu Leonardem Mazgajem, mająca 
ciężkie doświadczenia z wychodzeniem z nałogu alkoholowego, postanowiła znaleźć miejsce 
gdzie wspólnie mogliby się spotykać, aby wzajemnie pomagać sobie i innym w utrzymaniu 
abstynencji oraz propagować trzeźwy styl życia. Spotkali się z dużym poparciem pełnomocni-
ka burmistrza ds. uzależnień Marzeną Stawarz, a także przychylnością ówczesnego burmistrza 
Stanisława Kracika. W kwietniu 2005 r. klub został zarejestrowany, a na miejsce spotkań Urząd 
Miasta i Gminy udostępnił im lokal w podziemiach niepołomickiego ratusza. Dzięki zaangażo-
waniu klubowiczów, wydatnej pomocy władz miasta, a także innych organizacji społecznych 
Klub szybko zaczął działać prężnie i odnosić sukcesy w promowaniu trzeźwego stylu życia.

Wydarzenia
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sPOjRZENIE 

W cZerWcOWe NieBO
 „W czerwcu rychło się pokaże, co nam lato przyszykuje w darze”

adam michalec
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne

tak mówi staropolskie przysłowie, a poza tym, to okres najdłuższych 
pracowitych dni oraz długich świtów i zmierzchów dogodnych 
dla tegorocznych ostatnich wiosennych spacerów. Mamy zatem 

krótkie ciepłe noce, które co prawda nie sprzyjają obserwacjom astro-
nomicznym, ale są cenne dla prawdziwych miłośników nieba. Może-
my w długie dni czerwcowe zachwycać się grą obłoków, począwszy 
od chmur kłębiastych – wróżących dobrą pogodę na czas wycieczki 
– poprzez wysokie chmury pierzaste, aż po wyglądające jak kowadła, 
chmury burzowe - oby ich w tym roku było mało.

Tegoroczne astronomiczne lato, 
rozpocznie się w niedzielę 21 czerw-
ca o godz. 18.38 – kiedy to Słońce 
w swej rocznej wędrówce po Eklip-
tyce oddali się najbardziej na pół-
noc od równika niebieskiego, osią-
gając punkt przesilenia letniego, 
zwany punktem Raka. W tym dniu 
w Niepołomicach, Słońce w chwili 
przejścia przez południk, góruje nad 
horyzontem na wysokości prawie 
63 i pół stopnia. Wzejdzie tego dnia 
o godz. 4.30, a zajdzie o 20.53, zatem dzień będzie trwał 16 godzin i 23 
minuty; będzie to najdłuższy dzień (i najkrótsza noc) tego roku, a dłuższy 
od najkrótszego dnia w Niepołomicach, aż o 8 godz. i 18 minut. 

Najwcześniej Słońce wzejdzie u nas 15 czerwca (godz. 4.30) i takich 
wczesnych wschodów Słońca będziemy doświadczać przez 8 kolejnych 
dni. Najpóźniej zajdzie 20 czerwca (godz. 20.53), i tak późnych zacho-
dów Słońca będzie aż 11. Dni niezauważalnie krótsze - o jedną minu-
tę - będziemy mieli przez cały tydzień od 17 do 24 czerwca. W tym też 
okresie, na św. Jana (24 VI), często padają obfite deszcze. Po tegorocz-
nej kapryśnej wiośnie, być może one u nas nie wystąpią. Jakby nie było 
z pogodą, to na Dzień Dziecka, Słońce wzejdzie o godz. 4.37, a zajdzie 
o godz. 20.40. Dzień będzie trwał 16 godz. i 3 minuty; będzie jeszcze 
krótszy o 20 minut od najdłuższego dnia roku. Natomiast ostatniego 
czerwca, Słońce wzejdzie o godz. 4.34, a schowa się pod horyzontem 
o godz. 20.53 i dzień będzie niezauważalnie, ale już niestety krótszy od 
najdłuższego dnia roku o 4 minuty. 

Aktywność magnetyczna Słońca w czerwcu będzie na średnim pozio-
mie, jedynie nieco podwyższona na początku każdej dekady miesiąca. 
Pamiętajmy, iż obserwacje plam na Słońcu prowadzimy wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiednich filtrów spektralnych, lub rzutowanego na 
ekran obrazu Słońca z lunety. Zainteresowanych takimi obserwacjami 
naszej gwiazdy, zapraszamy do Młodzieżowego Obserwatorium Astro-
nomicznego. 

Księżyc powita lato będąc trzy dni przed pierwszą kwadrą. Zatem bar-
dzo krótkie, ale bezksiężycowe noce będziemy mieli wcześniej, bo w po-
łowie czerwca, a kolejność faz Księżyca będzie następująca: pełnia 2 VI 
o godz. 18.19, ostatnia kwadra 9 VI o godz. 17.42, nów 16 VI o godz. 16.05 
i pierwsza kwadra 24 VI o godz. 13.03. 

W perygeum (najbliżej Ziemi) będzie Księżyc 10 VI o godz. 7.00,  
a w apogeum (najdalej od Ziemi) będzie 23 VI o godz. 19.00. 

Jeśli chodzi o planety, to Merkurego znajdziemy dopiero po pierwszej 
dekadzie miesiąca, bardzo nisko na porannym niebie, tuż przed wscho-
dem Słońca. Najdogodniejsze warunki do jego dostrzeżenia i obserwa-

cji będą po 23 VI Natomiast Wenus jako Gwiazda Wieczorna, bryluje wy-
soko na zachodnim niebie przez cały czerwiec, aż do początku sierpnia, 
a wieczorem 1 lipca będzie romansowała z Jowiszem. W czerwcu nie 
zobaczymy Marsa, bowiem kryje się on w promieniach Słońca przez 
cały miesiąc. Jowisza, dostrzeżemy od wieczora wysoko na zachodnim 
niebie, początkowo w gwiazdozbiorze Raka, a od drugiego tygodnia 
w Lwie. Z upływem dni czerwcowych będzie on coraz to niżej nad ho-
ryzontem, by wieczorem 1 lipca zbliżyć się do Wenus na odległość 0.4 
stopnia. Saturna w gwiazdozbiorze Wagi, możemy obserwować przez 
całą noc. Wieczorem, 1 VI o godz. 22, do planety zbliży się na odległość 
jednego stopnia Księżyc, podążający do pełni. uran gości w gwiazdo-
zbiorze Ryb, widoczny jest na wschodnim niebie, aż do świtu. Neptuna 

w Wodniku, można obserwować nisko 
na wschodnim niebie, w drugiej poło-
wie nocy. Aby dostrzec te dwie ostat-
nie planety gołym okiem, trzeba mieć 
jednak sokoli wzrok. 

Natomiast w dniach od 22 VI do 2 VII,  
będzie możliwość zliczania mete-
orów z czerwcowego roju Bootydów 
(czyli wylatujących z gwiazdozbioru 
Wolarza). Maksimum ich aktywno-
ści przypada w nocy 27 VI Księżyc 
po pierwszej kwadrze, będzie nam  

skutecznie przeszkadzał w obserwacjach. 

Dla najciekawszych zjawisk do obserwacji na czerwcowym niebie, 
najlepiej będzie wykorzystać lunety Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w Niepołomicach (tel. 12-281-15-61) lub informację 
na www.moa@moa.edu.pl, byle pogoda nam dopisywała. Zaś z drugiej 
strony, nasuwa się takie staropolskie przysłowie: 

 „W początku lata poranne grzmoty, są zapowiedzią rychliwej słoty”

Mimo takich prognoz życzę Państwu, u progu zbliżających się wakacji 
i nadchodzącego sezonu urlopowego, słonecznych i ciepłych dni, 
oczywiście z jak najmniejszą ilością burz.

Dla najciekawszych zjawisk do obserwacji 
na czerwcowym niebie, najlepiej będzie 
wykorzystać lunety Młodzieżowego  
Obserwatorium Astronomicznego  
w Niepołomicach (tel. 12-281-15-61) lub 
informację na www.moa@moa.edu.pl, 
byle pogoda nam dopisywała.

Astronomia
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Otworzyło się szerokie pole dla aktywności 
popularyzatorskiej uprawianej zarówno 

przez instytucje naukowe jak i edukacyjne. Naj-
popularniejszą cykliczną formą stały się masowe 
publiczne pokazy, dostępne dla osób w każdym 
wieku, w trakcie których możliwe jest nie tylko 
obejrzenie demonstracji, czy wysłuchanie wy-
kładów, ale też aktywny udział w zajęciach typu 
warsztatowego. Największą europejską instytu-
cją plenerową tego rodzaju jest Piknik Naukowy 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, jaki 
odbywa się corocznie wiosenną porą w Warsza-
wie. Gromadzi on ponad 200 instytucji, oferują-
cych tysiące doświadczeń i pokazów dla ponad 
stutysięcznej rzeszy odwiedzających. 

Od lat Młodzieżowe Obserwatorium Astrono-
miczne w Niepołomicach jest obecne na tej 
wyjątkowej imprezie, przedstawiając coraz to 
bogatszą ofertę popularyzującą nauki przyrod-
nicze, w tym oczywiście astronomię. Żelaznym 
punktem naszej obecności na Pikniku Nauko-
wym są oczywiście teleskopowe pokazy tarczy 
Słońca. Tak było też i w tym roku u podnóża 
Stadionu Narodowego, gdzie od pewnego cza-
su rozgrywa się to wielkie wydarzenie. Przy po-
mocy dwóch instrumentów – jednego z filtrem 
neutralnym, a drugiego z filtrem wąskopasmo-
wym H-alfa, widzowie oglądali na własne oczy 
fotosferę i chromosferę słoneczną. Dla najmłod-
szych przygotowano kolorowanki o tematyce 
kosmicznej, nieco starsi mogli samodzielnie 
wykonać bezpieczny filtr do obserwacji Słońca, 
kartonowy model satelity Brite w skali 1:1 czy też 
spektroskop na bazie płytki CD. Dla bardziej za-

awansowanych widzów przeznaczone było sta-
nowisko do eksperymentalnego wyznaczania 
prędkości światła i laserowe demonstracje praw 
optyki geometrycznej. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się obserwacje Słońca wykonywane 
samodzielnie przez zwiedzających przy pomo-
cy sterowanego przez Internet teleskopu TAD, 
położonego na Teneryfie, jednej z wysp kanaryj-
skich. Wszystkie wyniki tych obserwacji – a było 
to 50 zdjęć słonecznej fotosfery – zostały dostar-
czone obserwatorom i będą wykorzystane do 
dalszych opracowań. 

Przez cały czas trwania Pikniku, czyli od godziny 
11 do godziny 20 stanowisko MOA było otoczo-
ne gronem gości, korzystających z naszej oferty. 
Niektórzy z nich zadawali pytania, prosili o pora-
dy sprzętowe, wreszcie dzielili się wątpliwościa-
mi i relacjonowali swoje doświadczenia w obser-
wacjach nieba. Nasi nauczyciele i pomagający 
im uczniowie kompetentnie wykonywali swoje 
zadania, co nie było łatwe zważywszy na dzie-
więciogodzinny ciągły i tłumny napływ nowych 
zwiedzających. 

Jako weteran tych pokazów – uczestniczę w nich 
nieprzerwanie od roku 2009 – mogę stwierdzić, 
że prezentujemy w Warszawie bardzo wysoki 
poziom merytoryczny i co roku wzbogacamy 
naszą ofertę. Każdego roku anonimowi recen-
zenci, odwiedzając poszczególne stanowiska, 
dokonują oceny jakości przekazu zarówno pod 
względem formy, jak i treści. Już po pierwszym 
naszym udziale otrzymaliśmy wysokie oceny 
i co roku organizatorzy zapraszają nasze Obser-

watorium bez żadnych warunków wstępnych, 
co potwierdza moją, subiektywną z konieczno-
ści, opinię.

Rosnące zainteresowanie rolą nauki w życiu współczesnych społeczeństw wytworzyło 
konieczność otwarcia laboratoriów i pracowni dla laików celem pokazania, co tak naprawdę 
robią ci uczeni, opłacani przecież z pieniędzy podatników. 

WyJście W sZeRoKi śWiat
GrZeGOrZ SęK

nauczyciel Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach

Teleskopowy pokaz plam słonecznych

Najmłodszy obserwator steruje teleskopem na Teneryfie

Aktywność w kolorowaniu świata

Pokazy słonecznej chromosfery
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P ierwsze ogrody powstawały w Egipcie, 
a ok. VII wieku p.n.e. zbudowano w Babilonie 
słynne wiszące ogrody Semiramidy, uznane 

za jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. 
W okresie średniowiecza ogrody miały charakter 
zamknięty, najczęściej odgrodzone murem od 
reszty świata służyły uprawie leczniczych ziół 
czy kontemplacji (ogrody klasztorne) lub roz-
rywce (ogrody zamkowe).

Wspaniałe ogrody powstawały jako dopełnienie 
okazałych pałaców arystokracji w okresie rene-
sansu. Same w sobie będąc dziełem sztuki ogro-
dowej były przyozdobione bogatymi scenami 
rzeźbiarskimi z odniesieniami do biblijnych lub 
mitologicznych bohaterów, fontannami, grota-
mi, tarasami. 

Włoski ogród renesansowy charakteryzowała 
harmonia i geometryczne proporcje. Zaprojek-
towany na planie kwadratu, podzielonego na 
kwatery trawników, kwiatów i formowanych krze-
wów, skrywał wśród kaskady zieleni wymyślne in-
stalacje wodne oraz malownicze altany.

Jeden z najpiękniejszych przykładów tego stylu 
powstał w 1549 roku we Florencji. Panujący tam 
od XII w. ród de Medici słynący z zamiłowania do 
sztuk pięknych i mecenatu nad artystami tej mia-
ry co Botticelli, Michał Anioł czy Leonardo da Vin-
ci, szczycił się posiadaniem ogrodu, a właściwie 
ogromnego parku przy pałacu Pittich. W 1776 
roku został on udostępniony publiczności.

I dziś Ogrody Boboli są niewątpliwą atrakcją 
turystyczną Florencji potwierdzającą znaczenie 
ogrodów w dziedzictwie kulturowym miasta.

W tym samym czasie we Francji zakładano - pa-
radoksalnie - ogrody włoskie. Dopiero w czasach 
Ludwika XIV, w wieku siedemnastym, narodziła 
się francuska sztuka ogrodowa, której najpeł-
niejszym wyrazem był Wersal. Ten wzór powie-
lany w całej Europie, także z powodu politycznej 
dominacji Francji, to ogród barokowy. Obowią-
zywała w nim geometria i osiowość. Przez dużą 
równinną przestrzeń wiodła szeroka aleja wido-
kowa z równoległym założeniem wodnym w po-
staci basenu lub kanału. W bocznych częściach 
lokalizowano roślinne labirynty, gabinety oraz 
teatry ogrodowe.

Zieleń stopniowano od parterowej w bezpo-
średnim sąsiedztwie pałacu, aż do partii wyso-
kich drzew w alejach. Istotnym wyróżnikiem 
było formowanie roślinności w postaci równe-
go strzyżenia średniej warstwy, a także koron 
drzew. Oczywiście i w ogrodzie francuskim in-
stalowano rzeźby, fontanny i kamienne elemen-
ty architektury.

W Polsce znakomitym przykładem ogrodu baro-
kowego jest Wilanów.

Ogrody angielskie powstawały w XVIII w., ale 
trudno w tym przypadku o jednoznaczną cha-
rakterystykę, gdyż pod nazwą ogrodu angiel-
skiego kryły się bardzo różne założenia. 

Generalnie ogród angielski zrywał ze sztuczno-
ścią i rygorami baroku, nawiązując do natural-
nych ogrodów krajobrazowych. Cechowała go 
asymetria i swoboda w nasadzaniu roślin, buj-
ność i ekspansja zieleni, sprawiająca wrażenie 
dzikości i braku ingerencji ogrodnika. Ale liczne 
zakątki, porośnięte rzęsą stawy, klomby w posta-
ci piramid, kopczyki czy nawet uschnięte drzewa 
- to wypracowana stylizacja na naturalny krajo-
braz i nic nie było tam dziełem przypadku.

Elementy architektury ogrodowej nawiązywały 
do czasów starożytnego Rzymu i często bywały 
kopiami czy miniaturami antycznych budowli; 
świątyń, mostów, posągów.

Podobne elementy pojawiły się w ogrodach ro-

mantycznych, u progu XIX wieku.

Panował w nich kult przyrody rodzimej i poszano-
wanie przeszłości. Stąd napotkać w nich można 
liczne pomniki, grobowce, symboliczne kamie-
nie. Ważna rolę odgrywały pawilony ze zbiorami 
pamiątek historycznych i patriotycznych. Tak po-
wstały ogrody w Puławach - posiadłości księżnej 
Izabeli Czartoryskiej. Miłośniczka sztuki i patriot-
ka, w zbudowanej w modnym wówczas stylu 
antycznej rotundy - Świątyni Sybilli, zgromadziła 
pamiątki po wielkich Polakach, które miały przy-
pominać w okresie rozbiorów pełną chwały prze-
szłość narodową, a w pobliskim Domu Gotyckim 
umieściła kolekcję sztuki światowej, z takimi dzie-
łami jak Dama z gronostajem Leonardo da Vinci 
czy Portret młodzieńca Rafaela Santi, tworząc 
w 1801 roku pierwsze w Polsce i jedno z pierw-
szych w Europie muzeów.

Jeszcze inną estetykę proponowały ogrody azja-
tyckie: chińskie i japońskie.

Sztuka ogrodowa, jak każda inna zmienia się na 
przestrzeni wieków, poddaje panującym stylom, 
klasyfikacji i krytycznym opisom. Dziś słynne 
ogrody zwiedza się jak muzea. Są bowiem źró-
dłem doznań artystycznych porównywalnych 
z tymi, jakie niosą ze sobą galerie i zgromadzone 
w nich kolekcje. 

OGrODy
jAK MUZEA
Za pierwszy ogród uznawany jest biblijny 
raj. Jako dzieło Boga był formą doskonałą. 
Człowiek dopiero ok. XV wieku przed erą 
nowożytną, czyli jakieś trzy i pół tysiąca 
lat temu zaczął kształtować naturę we-
dług własnych upodobań, estetycznych 
potrzeb i mody. 

Maria JaGlarZ
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

święto ogrodów w Krakowie, 29 maja – 14 czerwca

Zdjęcie: rekonstrukcja ogrodów Królowej Bony przy niepołomickim zamku wg. włoskiego założenia ogrodowego z XVII w.,  
na pierwszym planie „Żurawie” – rzeźba Bronisława Chromego

Kultura
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DoDatkoWE Zajęcia

tRaNsfER Na tRWałE poDłożE

sUkcEs NiEpołoMickiEgo sokoła

pREMiERa książki kaRoliNy glaZoR

Paweł Pawłowski
stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

KryStyNa KruPa SaMeK
instruktor domu Kultury w staniątkach

MareK KulaS
naczelnik wyszkolenia PTG „sOKóŁ” w Niepołomicach

JOaNNa KOcOt

Od kwietnia b.r. Niepołomicki 
Dom Kultury poszerzył ofer-

tę zajęć skierowanych do osób 
starszych. Dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej uruchomione 
zostały warsztaty multimedialne 
oraz kółko szachowe. Otrzymana 
dotacja pozwoli również na konty-
nuację dotychczas prowadzonych 
zajęć – pracowni malarskiej, pra-
cowni rękodzieła artystycznego, 
warsztatów poetycko-literackich 
oraz zajęć z haftu artystycznego. 
Niepołomicki Dom Kultury został za- 
łożony przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej w 2013 r.  
Ideą było poszerzenie oferty kultu-
ralno-edukacyjnej skierowanej do 
osób starszych z terenu gminy. Po-
czątkowo prowadzone były zajęcia 
komputerowe oraz lekcje języka 
angielskiego. Dzięki dofinansowa-
niu otrzymanemu z Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz Urzędu Miasta 
i Gminy w Niepołomicach oprócz 
wspomnianej powyżej działalności 
prowadzone są obecnie: klub dys-
kusyjny, aerobic wodny oraz Nordic 

Walking. Największym powodze-
niem cieszą się kurs malarstwa oraz 
rękodzieło artystyczne - konieczne 
było uruchomienie dodatkowych 
grup, aby w zajęciach mogły wziąć 
udział wszystkie chętne osoby. 
Uczestnicy zajęć podkreślają, że 
oprócz zdobycia nowych umiejęt-
ności równie ważna jest możliwość 
spędzenia czasu w miłej atmosferze 
w gronie znajomych. Budowaniu 
relacji sprzyjają wspólne wycieczki. 
W maju – dzięki dofinansowaniu 
z Rządowego Programu Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych - zor-
ganizowana została dwudniowa 
wycieczka do Warszawy. Obecnie 
do Domu Kultury uczęszcza ponad 
50 osób. Jedyną grupą, w której są 
jeszcze wolne miejsca, jest kółko 
szachowe. Spotkania odbywają się 
we wtorki w godz. 18.00-20.00. Do 
udziału w zajęciach zapraszamy 
zarówno osoby chcące poznać za-
sady gry jak i doświadczonych sza-
chistów. Niepołomicki Dom Kultury 
mieści się w budynku Poczty w Nie-
połomicach, wejście od podwórka,  
I. piętro. 

W ramach warsztatów rękodzie-
ła artystycznego uczestnicy 

zajęć poznają różne techniki zdo-
bienia przedmiotów i rzeczy słu-
żących nam w codziennym życiu, 
tworząc przy tym niepowtarzalne 
egzemplarze. Warsztaty rękodzieła 
odbywają się w kilku Domach Kul-
tury, a wykorzystywane techniki za-
leżne są od upodobań uczestników. 
Od kwietnia uczestniczki stanią-
teckich warsztatów upodobały 
sobie technikę zwaną transferem, 
czyli przenoszenia obrazu na stały 
podkład. Brzmi to może skompliko-
wanie, ale w praktyce każdy sobie 
z tym radzi. 
Do tego by przystąpić do pracy - 
transferu - niezbędny jest laserowy 
wydruk zdjęcia lub obrazu, który 
chcemy utrwalić inaczej, wykonany 
na zwykłym papierze ksero. Obra-
zek ten rozkładamy na foli, która 
zabezpiecza przed przyklejeniem, 
kilkukrotnie pokrywamy specjal-
nym medium, by po wyschnięciu 
pracy namoczyć ją w wodzie. Mo-
krą ponownie rozkładamy na foli, 
oczyszczamy opuszkami palców 

w taki sposób by pozbyć się resztek 
papieru. Po dokładnym oczyszcze-
niu, gdy nasz obrazek znajduje się 
tylko na cienkiej błonie, możemy 
go przykleić na wybrany podkład. 
Tak w zarysie przedstawia się tech-
nika transferu.
W Staniątkach uczestniczki zajęć 
do transferu przygotowały zdjęcia, 
które przypominały im ważne mo-
menty i miłe chwile z własnego ży-
cia. Są to zdjęcia ślubne, własnych 
dzieci lub wnuków, ale także ele-
menty dekoracyjne, które przeno-
szone są z obrazków na sklejkę lub 
materiał. 
Technikę tę można stosować w po-
łączeniu z innymi wcześniej pozna-
nymi, chociażby techniką decoupa-
ge, ozdabiając nią swoje prace, by 
efekt był jeszcze ciekawszy. 
W ten sposób przygotowane 
przedmioty mogą stać się miłą pa-
miątką, prezentem dla bliskich lub 
ożywieniem wspomnień.
Kolejne warsztaty transferu, na któ-
re zapraszamy odbędą się w Domu 
Kultury w Staniątkach 9 czerwca 
o godz.18.00.

25 kwietnia odbyły się XXI Ogól- 
nopolskie Konfrontacje Zes- 

połów Tanecznych w hali widowi-
skowo sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Małogosz-
czu. W programie konfrontacji 
uczestniczyło 70 formacji tanecz-
nych m.in. z Kielc, Bielska Białej, Za-
brza, Tarnowskich Gór, Rzeszowa, 
Warszawy, Jędrzejowa, Radomia, 
Góry Kalwarii, Brynicy, Bukowy, Mo- 
rawicy, Chęcin, Miasteczka Śląskie- 
go, Piotrkowa Trybunalskiego, Su-
chedniowa, Skarżyska Kam., Pieko-
szowa, Daleszyc, Oświęcimia, Koń-
skich, Modliszewic, Stalowej Woli, 
Stąporkowa, Charsznicy, Niepoło-
mic, Czarnej.
Celem imprezy było:
• Popularyzacja zespołowych form 
tanecznych i ich walorów arty-
stycznych.
• Podnoszenie umiejętności warsz-
tatowych tancerzy.
• Popularyzacja tańca jako formy ak-
tywnego wypoczynku.
• Integracja środowiska tanecznego 
Polski.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

„SOKÓŁ” Niepołomice reprezen-
towała grupa ośmiu dziewczynek  
(w kategorii wiekowej do lat 11) 
z Sekcji Tańca i Gimnastyki Artystycz-
nej „STiGART” pod kierownictwem 
Moniki Pawlusiewicz-Zender. Pokaz 
taneczny z obręczami naszych re-
prezentantek spotkał się z uznaniem 
komisji sędziowskiej. W rezultacie 
uzyskały 3 miejsce w swojej katego-
rii wiekowej - do 11 lat „Show „Dan-
ce”. Sukces ten potwierdził pamiąt-
kowy puchar i dyplom.

Premiera książki, a także wernisaż 
wystawy zdjęć i rzeźb pocho-

dzącej z Niepołomic Karoliny Glazor 
odbyły się w sobotę 16 maja w nie-
połomickim Zamku Królewskim. 
Spotkanie zaczęło się rozmową. 
Autorka odpowiadała na pytania 
Marcina Kani dotyczące pisania 
i składu książek. Opowiadała, o tym 
jak lepiej jej się pracuje, czy woli 
zajmować się pisaniem, czy rów-
nież przygotowywaniem do dru-
ku. Bowiem książkę pt. „Philalethis” 
Karolina Glazor nie tylko napisała, 
ale również profesjonalnie złożyła. 
Jak sama mówiła, stworzyła taką 
książkę, po jaką sama chętnie by 
sięgała, jaką sama chętnie by prze-

czytała. Książka zawiera zbiór opo-
wiadań, których akcja rozgrywa się 
od starożytności po czasy niemal 
współczesne. Sytuacje, które mniej 
lub bardziej znamy, przedstawione 
na nowo, prowokują do myślenia, 
innego spojrzenia i wczucia się na 
nowo w przedstawioną sytuację.
Przemyślane na nowo – tak rów-
nież można byłoby określić rzeźby 
autorki, które nazywane są przez 
nią Shrot Art. Powstają z rzeczy 
znalezionych w ziemi, często znisz-
czonych i nie zdatnych do pełnienia 
pierwotnych funkcji. Przemyślane 
i ułożone od nowa zadziwiają nie 
tylko zupełnie nową formą, ale 
i znaczeniem, jakiego nabierają. 

Kultura
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1 maja Niepołomickie Mażoretki uczestniczyły 
w IV Otwartych Mistrzostwach Mażoretek, 

Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski Połu-
dniowo-Wschodniej (woj. lubelskie, małopolskie 
i podkarpackie).

Mistrzostwa odbyły się w Pustkowie – Osiedlu 
koło Dębicy.

Organizatorami mistrzostw byli: Stowarzyszenie 
Mażoretek, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta – 
Gminy Dębica” oraz Centrum Kultury i Bibliotek 
Gminy Dębica. Mistrzostwa uświetnił wspaniały 
koncert promenadowy Orkiestry Dętej – Gminy 
Dębica. 

Zanim przystąpiono do rywalizacji konkursowej 
wszystkie zespoły uczestniczyły w paradzie uli-
cami Pustkowa. Przedstawicielki kilku z nich nio-
sły flagę mażoretek, w tej grupie była również 
nasza reprezentantka. Po ceremonii uroczyste-
go otwarcia nadszedł czas na pokazy, które oce-
niało profesjonalne jury klasy międzynarodowej. 

Pierwszą częścią pokazu jest przemarsz na dłu-
gości 100 metrów i szerokości 6 m. Potem były 
większe emocje, czyli prezentacja układu sce-
nicznego. Według naszej wstępnej oceny było 
dobrze. Trójka dziewcząt odważyła się wystąpić 
w kategorii DUO/TRIO. Wszyscy trzymaliśmy za 
nie kciuki. 

Po całym dniu emocji nadszedł wreszcie czas 

prawdy, czyli ogłoszenie wyników. Zanim to 
nastąpiło, prezes Stowarzyszenia Mażoretek 
Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich, Pan 
Stanisław Rewieński poprosił wszystkich instruk-
torów na środek hali, aby wszyscy mogli ich po-
znać. Następnie omówił przebieg mistrzostw i tu 
pierwsze zaskoczenie. Nasza reprezentacja zo-
stała pochwalona za stroje. Jest to miłe, gdyż 
każdy zespół, a było ich ponad dwadzieścia, 
stara się o jak najlepszy wizerunek sceniczny. 
Potem przyszedł czas na wyniki poszczególnych 
konkurencji. 

Nasz przemarsz został klasyfikowany na iV 
miejscu z minimalną stratą do tzw. pudła, po-
tem koronna konkurencja zwana sceną i tu 
niespodzianka! ii miejsce, puchar i nominacja 
do udziału w Mistrzostwach Polski.

Nagrody w konkurencjach DUO/TRIO, to meda-
le trzech kolorów. Nasza trójka dostała ii miej-
sce, medale koloru srebrnego i nominację do 
udziału w Mistrzostwach Polski. 

Ważne jest, że ten sukces udało się osiągnąć 
w niespełna pół roku pracy z nową instruktorką.

Dziewczęta mocno i wytrwale pracowały, aby 
uzyskać takie rezultaty, ale nie będą mogły zbyt 
długo odpoczywać, bo Mistrzostwa Polski w Kę-
dzierzynie-Koźlu już 22-24 maja. Apetyt na suk-
ces został zaostrzony. I tak trzymać!

Do tegorocznego jubileuszowego festiwalu 
zgłosiło się 7 grup teatralnych reprezentujących 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum. 
Na scenie zaprezentowało się 150 młodych ak-
torów amatorów z całego powiatu.

W jury festiwalowym zasiadali aktorzy krakow-
skich scen teatralnych: Włodzimierz Jasiński – 
przewodniczący, Ewa Mito, Jacek Milczanowski.

Oceniając poszczególne przedstawienia Jury 
zwracało szczególną uwagę na umiejętności gry 
aktorskiej, dykcję poszczególnych aktorów, dobór 
strojów i rekwizytów oraz scenografii. Wszystko to 
z uwzględnieniem wieku aktorów i ich możliwości. 

Po oglądnięciu wszystkich przedstawień posta-
nowiło przyznać nagrody w następujący sposób

i miejsce - za spektakl pt. „Przygoda w Dżun-
gli” otrzymał teatr fantazja & Scena apollo, 
premiowane nagrodą finansową w wysokości 
900,00 zł. Grupa ta po raz kolejny reprezentować 
będzie powiat wielicki podczas jubileuszowego 
XXX Festiwalu w Nowym Sączu, w dniach 9 - 11 
czerwca.

ii miejsce – zajął spektakl „co się dziwisz” 
w wykonaniu grupy teatralnej „Koniec i krop-
ka” ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach 
oraz nagrodę finansową w wysokości 300,00 zł. 
Ex equo
iii miejsca
spektakl pt. „Spotkanie bajek” przedstawiony 
przez „Misie” z Samorządowego Przedszko-
la im. Św. Kingi w Podłężu, nagrodę finansową 
w wysokości 150,00 zł

spektakl „Nie ma tego złego” w wykonaniu 
grupy „horrorek” ze Szkoły Podstawowej w Bo-

dzanowie i również nagrodę finansową w wyso-
kości 150,00 zł

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami, nagrodami książkowymi 
i słodyczami. 

Przedstawienia w wykonaniu swoich rówieśni-
ków oglądali uczniowie staniąteckiej Szkoły 
Podstawowej oraz osoby indywidualne wspa-
niale dopingując najlepsze wykonania. 

Uznanie należy się nauczycielom-opiekunom 
grup, którzy z dużym zaangażowaniem przygo-
towali młodych aktorów do tegorocznego festi-
walu. Uczestnikom dziękujemy za duży wkład 
pracy, życzymy dużo radości i przyjemności 
czerpanej z działalności w grupach teatralnych, 
a zwycięzcom powodzenia podczas finału w No-
wym Sączu.

Organizatorami festiwalu, jak co roku byli Mało-
polskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, 
Centrum Kultury w Niepołomicach oraz Dom 
Kultury w Staniątkach.

29 kwietnia w Domu Kultury w Staniątkach 
zespoły teatralne dzieci i młodzieży z po-
wiatu wielickiego rywalizowały w ramach 
eliminacji powiatowych XXX Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek.

dłuGo cZeKaliśmy Na suKces mażoReteK

ZWyciężył teatR FaNtaZJa & sceNa aPollo

Maria StrZelec
instruktor domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

KryStyNa KruPa SaMeK
instruktor domu Kultury w staniątkach

Nie wszystkie dziewczęta, które są w składzie ze-
społu, mogły pojechać do Pustkowa, tym razem 
zespół wystąpił w składzie: 
- z Domu Kultury w Zakrzowie – Daria Kot, Domi-
nika Tomczyk, Zofia Filiczak, Katarzyna Węgrzyn, 
Natalia Bania, Zuzanna Cicha,
- z Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim – 
Katarzyna Kuchta, Weronika Wesołowska, Julia 
Gawłowska, Lena Czerniak 
Trio w składzie: Dominika Tomczyk, Zofia Fili-
czak, Natalia Bania
Instruktorem - choreografem Mażoretek jest 
Aleksandra Kubik, natomiast opiekunami in-
struktorzy Maria Strzelec i Stanisława Zielińska.
Więcej na www.kultura.niepolomice.pl

Kultura
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Patronat honorowy nad konkursem objęli 
Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał 
Stanisław Dziwisz i Burmistrz Niepołomic 

Roman Ptak, fundatorzy nagród głównych.

Udział w konkursie zgłosiło 30 chórów liczą-
cych około 850 chórzystów, z różnych regionów 
Polski, między innymi Warszawy, Opola, Lubli-
na, Mielca, Sanoka, Radomska, Starachowic, 
Nowego Sącza i oczywiście chóry śpiewające 
w miejscowościach położonych znacznie bliżej 
Niepołomic. Do pracy w Jury konkursowym za-
proszeni zostali ks. dr robert tyrała - Dyrektor 
Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościel-
nej, przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej 
Archidiecezji Krakowskiej, Prezydent Międzyna-
rodowej Federacji Pueri Cantores; prof. zw. dr 
Jerzy Kurcz – Akademia Muzyczna w Krakowie; 
prof. Marta Wierzbieniec – Dyrektor Naczelny 
Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego 
w Rzeszowie, dyrygent chórmistrz. 

Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: 
I kat. chórów młodzieżowych i akademickich 
oraz II kat. chóry dorosłe.

Grand Prix - nagrodę Arcybiskupa Metropolity Kra-
kowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza w wyso-
kości 4.000zł zdobył chór la Musica Gimnazjum 
nr 16 im. fryderyka chopina w lublinie.

W kategorii chóry młodzieżowe i akademic-
kie nagrody pieniężne otrzymały: 
i miejsce - Chór Psalmodia uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła ii w Krakowie, nagrodę 

Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka w wyso-
kości 3.000 zł
ii miejsce – nie przyznano
iii miejsca Ex equo

Chór Dziewczęcy Puellarum Cantus w Stalowej 
Woli i nagrodę finansową 1.000 zł.

Zespół Wokalny Cantata w Myślenicach i nagro-
dę finansową 1.000 zł - nagroda Arcybiskupa 
Metropolity Krakowskiego

Chór Kameralny Portamento w Starachowicach 
i nagrodę finansową 1.000 zł

W kategorii chóry dorosłe nagrody pienięż-
nych otrzymały:
i miejsce Ex equo 
Mieszany Chór Mariański w Krakowie i nagrodę 
finansową w wysokości 2.500zł 
Bielski Chór Kameralny w Bielsku Białej i nagro-
dę finansową w wysokości 2. 500 zł 
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

Chóry, te zdobyły również „Złotą strunę” i otrzy-
mały pamiątkowe statuetki Cecylki. 

Jury przyznało także, „Złote struny” bez nagród 
finansowych dla chórów reprezentujących wy-
soki poziom artystyczny. Wśród nich znalazły się: 
Chór Dziecięcy Wesołe Nutki Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym 
Targu 
Chór młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcące-
go w Mielcu
Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 
Chór Cantata w Niepołomicach 
Chór Tutte le Corde z Centrum Kultury w Gdowie 
Chór Bel Canto w Jordanowie

Młodzieżowy Chór Scherzo I LO w Nowym Sączu

Pozostałe uczestniczące w konkursie chóry zdo-
były Srebrną lub Brązową strunę.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 26 kwietnia 
o godz.16.30 w sali akustycznej Zamku Królew-
skim w Niepołomicach. Protokół z obrad jury 
odczytał ks. dr hab. Robert Tyrała, a nagrodę 
w imieniu Burmistrza Niepołomic wręczył Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń. 

Jury wyraziło gorące podziękowanie organizato-
rom konkursu za objęcie opieką chórów amator-
skich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji 
osiągnięć artystycznych, stworzenie bardzo do-
brej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpie-
wem chóralnym. 

Równocześnie Jury złożyło podziękowania Bur-
mistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, or-
ganizatorowi konkursu Centrum Kultury z panią 
dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownika-
mi i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach 
za serdeczne przyjęcie około 850 chórzystów. 
Podkreślili, że doskonała organizacja, pomogła 
wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym 
świadczyły słowa uczestników „że czuli się tutaj 
jak w domu”. 

PRZyZNANO 

ZłOte StruNy 2015
25 i 26 kwietnia w pięknych wnętrzach 
Zamku Królewskim w Niepołomicach 
rozbrzmiewała muzyka chóralna 
w wykonaniu zespołów uczestniczących 
w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów 
„O złotą strunę...”

baRbaRa wdaniec
 instruktor domu Kultury w Zagórzu

Kultura

rozwiązanie zadania z iii okładki

|    CZERWIEC 2015 GAZETA NIEPOŁOMICKA  34    



Kultura

Społeczeństwo obywatelskie to w ostatnich la-
tach często omawiany temat. Nie jest to jed-

nak wynalazek współczesnych czasów. Już w XIX 
wieku mieszkańcy Niepołomic stanęli przed wy-
zwaniem zarządzania swoim miastem oraz wzię-
ciem za niego pełnej odpowiedzialności. My od 
25 lat mamy możliwość wpływania na otoczenie 
swojego miejsca zamieszkania. Dla tamtych lu-
dzi była to nowość i tym bardziej należy się przy-
pomnienie ich trudu. 

Z okazji 25. rocznicy utworzenia współczesnego 
samorządu w Niepołomicach, Biblioteka Publicz-
na w Niepołomicach 19 maja 2015 r. we współ-
pracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice 
oraz Archiwum Narodowym w Krakowie - Oddział 
w Bochni otwarła wystawę pt. „Dzieje Samorządu 
Terytorialnego w Niepołomicach”. 

Dokumenty przedstawione na wystawie spo-
rządzone zostały przez urzędników gminnych. 
Początkowo były przechowywane w gminnym 
archiwum. Szczęśliwie przetrwały burzliwe lata. 
Dziś znajdują się w zasobach Państwowego 
Archiwum Oddział w Bochni i dzięki Dyrekcji  
Państwowego Archiwum w Krakowie i pracow-
nikom Oddziału Bocheńskiego możemy je Pań- 
stwu pokazać. Są one nie tylko zbiorem informa-
cji, ale także pomagają zrozumieć tamte zdarze-
nia. Pozwalają również korygować wiele błęd-
nych przekazów o przeszłości naszego miasta.

Przedstawione na wystawie materiały świadczą 
o prężnym działaniu lokalnego samorządu, są 
to: protokoły, ogłoszenia, wyniki wyborów do 
rady miejskiej. Zwiedzający mają również okazje 
zobaczyć wyzwania przed jakimi stawali radni 
pierwszego niepołomickiego samorządu. Projek-
ty parku, nowej szkoły, spisy ludności czy budżet 
miejski to tylko niektóre z ciekawych przykładów 
życia dawnych Niepołomic. Wystawę kończą 
plansze poświęcone współczesnym radnym i bur-
mistrzom, z ostatniego dwudziestopięciolecia. 

Otwarcie ekspozycji było doskonałą okazją do 
przybliżenia mieszkańcom zarysu historyczne-
go samorządu miejskiego z lat 1867-1939. Tego 
zadania podjął się Tadeusz Jasonek – historyk 

i badacz lokalnej historii. W czasie prelekcji pt.: 
„Zapomniany samorząd w Niepołomicach w la-
tach 1867-1939” porównał współczesny i histo-
ryczny samorząd pod kątem sposobu działania. 
Wymienił również sukcesy oraz porażki przed-
wojennych radnych niepołomickich. 

Ideą samorządności jest tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Poznając działania histo-
rycznej Rady Miejskiej, możemy zauważyć wiele 
podobieństw do współczesnej. Przede wszyst-
kim odkrywamy jak mieszkańcy Niepołomic 
uczyli się zarządzać swoim miastem oraz odpo-
wiadać za jego przyszłość. To zarówno ciekawa 
wiedza historyczna, jak i nauka motywująca do 
przyszłych działań samorządowych.

o NiePołomicKim samoRZądZie
waldemaR stelmach

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

DZiałaMy Do końca
aNeta KuraK

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Od stycznia bieżącego roku, 
w Bibliotece Publicznej w Nie-

połomicach, są organizowane „Spo-
tkania z biblioterapią”. Są to warsz-
taty cykliczne, o różnej tematyce, 
których zadaniem jest pomoc w po-
konywaniu codziennych trudności. 
Każde zajęcia oparte są na kluczo-
wym, odpowiednio dobranym tek-
ście. Dzięki niemu słuchacz identy-
fikuję się z danym bohaterem lub 
jego sytuacją. W ten sposób można 
łatwiej oswoić się z trudną, obecną 
sytuacją lub szybciej zrozumieć, 
nasze lub kogoś, konfliktowe za-
chowanie. 
Od początku roku przeprowadzi-
liśmy 25 warsztatów, które łącz-
nie zgromadziły 329 uczestników. 
W styczniu udało się przeprowadzić 
„Dzień Babci i Dziadzia” w formie 
warsztatu biblioterapeutycznego. 
Była to świetna zabawa dla dzie-
ci jak i seniorów, która pogłębiała 
więzi rodzinne. W lutym ruszył 
program tylko dla kobiet, o którym 

już wcześniej pisaliśmy. Ponad-
to zaproponowaliśmy kilka pro-
gramów, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Największym 
powodzeniem może pochwalić się 
program „Nasze emocje”, w którym 
swój udział zgłosiły; niepołomickie 
Przedszkole Samorządowe nr 1, 
Przedszkole Olimpijskie, Przedszko-
le Słoneczna Kraina oraz Przedszko-
le Sióstr Augustianek. Działamy nie 
tylko na miejscu. W Podłęskiej filii 
bibliotecznej, grupa Biedroneczek 
z tamtejszego Przedszkola Samo-
rządowego, zakończyła cykl pt. 
„W grupie siła”, a „Misie” są w trakcie 
spotkań pod hasłem „Rosnę zdro-
wo”. Kilka warsztatów będzie jesz-
cze realizowane w czerwcu. 
Jak już wiadomo, niepołomicką bi-
bliotekę czeka przeprowadzka, dla-
tego nasza działalność na pewien 
okres zostanie zawieszona. Mamy 
jednak nadzieję, że od września po- 
wrócimy z podwojoną mocą do 
działań! Zapraszamy do współpracy!
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Polecamy

pobiEgNij Za żUbREMbąDź kobiEtą WEllNEss

W labiRyNciE sWojEgo ŚWiata

jak oDNalEźć się W coDZiENNoŚci

Sezon biegowy w pełni. W nie-
dzielę 28 czerwca z przyjem-

nością zapraszamy na siódmą już 
edycję biegu „W pogoni za żu-
brem” po Puszczy Niepołomickiej 
o Puchar Burmistrza Niepołomic. 
Do udziału zachęcamy wszystkich, 
którzy lubią aktywność sportową 
i chcą spróbować swoich sił. Jak 
co roku, można wybrać dystans na  
8 lub na 15 km. W marszobiegu na 
8 km mogą wziąć udział zawodni-
cy z kijami nordic walking.
W zawodach można powalczyć 
o świetny czas oraz atrakcyjne na-
grody finansowe, ale można też 
potraktować imprezę jako przy-
jemny, rodzinny, aktywny wypo-
czynek na łonie natury. Większość 
trasy wiedzie bowiem ścieżkami 
Puszczy Niepołomickiej. 
Aby zapewnić rozrywkę całym ro-
dzinom, przed biegiem głównym 
w zawodach dla dzieci zmierzą się 
najmłodsi biegacze. Udział w tych 
biegach jest bezpłatny, a odbędą 
się one na stadionie MKS Puszcza 
Niepołomice. Dzieci otrzymają me-
dale, a zwycięzcy również dyplomy.
Oba biegi – na 8 i na 15 km – mają 
start i metę przy Zamku Królew-
skim w Niepołomicach. Start 

w samo południe, o godz. 12.00. 
Trasa prowadzi ulicami miasta 
i leśnymi ścieżkami szutrowo-as-
faltowymi w Puszczy Niepołomic-
kiej, a Biuro Zawodów i zaplecze 
biegu będzie mieścić się w Hali 
Sportowej, przy ul. M. Kopernika.
Odbieranie numerów startowych 
w Biurze Zawodów będzie możli-
we 28 czerwca, w godz. 8.00-11.30, 
depozyt odzieży będzie czynny od 
godz. 9.00-14.30.
Więcej informacji na stronie:
www.wpogonizazubrem.pl.

Prezes Fundacji Zamek Królew-
ski w Niepołomicach Barbara 

Ptak zaprasza na wyjątkowe spo-
tkanie „Zamkowe Forum Kobiet”, 
14 czerwca 2015 r. (niedziela) od 
godz.12.00.
Zamkowe Forum Kobiet to inicjaty-
wa, w której każda kobieta znajdzie 
dla siebie coś interesującego. To 
zbudowanie zupełnie nowej płasz-
czyzny współpracy i dyskusji, która 
skupiać będzie wiele instytucji i cie-
kawych osób.
Na zaproszenie Fundacji Zamek 
Królewski w Niepołomicach odpo-
wiedzieli między innymi lekarze 
specjaliści ze szpitala UJASTEK, ko-
smetolodzy, dietetycy, styliści, fry-
zjerzy oraz instruktorzy fitness.
Cały dzień prowadzone będą wy-
kłady, sesje coachingowe, rozmowy 
o zdrowym odżywianiu i dietach 
indywidualnych dedykowanych 
specjalnie dla kobiet, testy na nieto-
lerancje pokarmowe. Będzie można 
poradzić się w kwestii osobistego 
stylu ubierania się, makijażu, fryzu-
ry. Firma Consensus we współpracy 
z Akademią Stylizacji M.P. Babicz za-
prezentują pokaz metamorfoz. 
Podczas spotkania usłyszymy rów-
nież niezwykłe, osobiste historie. Pi-
sarka Krystyny Mirek opowie o ko-
biecym obliczu organizacji czasu, 
o godzeniu pasji, potrzeby podąża-

nia własną drogą z prowadzeniem 
domu i pracą zawodową.
Będzie również wiele okazji do 
spróbowania własnych sił podczas 
zajęć fitness, które pod okiem wy-
kwalifikowanych trenerów i instruk-
torów odbędą się na dziedzińcu 
zamkowym oraz w ogrodach Kró-
lowej Bony.
Dodatkowymi atrakcjami towarzy-
szącymi imprezie będą pokazy ma-
kijażu i zabiegów pielęgnacyjnych. 
W zamkowych komnatach zagości 
„babski targ”, w którym udział po-
twierdziły znane marki kosmetyczne 
oraz producenci zdrowej żywności.
Zapraszam serdecznie! 

Każdy kto zna Agnieszkę Chylińską jako 
wokalistkę grupy ONA, będzie zasko-

czony. Zaskoczony będzie również ten, kto 
zna ją jako celebrytkę, jurorkę telewizyj-
nych show, czy w końcu piosenkarkę po-
pową. Najmniej zdziwienia okaże pewnie 
ten, kto wie, że jest mamą i bardzo to lubi.  
Agnieszka bowiem tworzy również książki 
dla dzieci, a „Labirynt Lukrecji” jest na serio 
świetną książką. Opowiada o dziewczynce, 
która mieszka w starej kamienicy. Niby z tą 
kamienicą wszystko  normalnie, ale jej loka-
torzy są smutni. Lukrecja jest jedyną małą 
dziewczynką w kamienicy. Mieszka z mamą 
i tatą. Musi jednak bawić się sama, rodzice 
nie mają na takie rzeczy czasu – mama sprząta, a tata ma swoje zajęcia. 
A na dodatek, żeby nie przeszkadzać dorosłym lokatorom, musi bawić się 
cicho, szczególnie na podwórku. I Lukrecja godzi się z tym. Jednak sprawy 
się komplikują, kiedy staje się świadkiem dziwnego włamania. Dziewczyn-
ka staje się cicha, bardzo cicha – przestaje zupełnie mówić.
Książka jest bardzo ciekawa, a przy tym dobrze napisana i bardzo ładnie 
wydana. Opatrzona czarno-białymi ilustracjami ma klimat. Przeznaczona 
jest dla dzieci od 7 do 10 lat. Serdecznie polecam.                                                 

labirynt lukrecji
Agnieszka Chylińska
Wydawnictwo Pascal, Bielsko Biała 2014

Jennifer L. Scott spędziła kilka błogich 
miesięcy w Paryżu podczas wymiany stu-

denckiej. Poznała sekrety wyrafinowanego 
życia, mieszkając z rodziną Madame Chic. 
Pobyt w Paryżu stał się dla niej życiową in-
spiracją. 
Po kilku miesiącach wróciła do Ameryki i za-
nim się spostrzegła, miała dom, rodzinę, dzie-
ci i wiele obowiązków do spełnienia. Szybko 
okazało się, że życie codzienne ma niewiele 
wspólnego z idyllą. Praca, prowadzenie 
domu, wychowywanie dzieci często nadwy-
ręża nasze siły do granic wytrzymałości. 
Jak w codziennym zgiełku nie ulec zgorzk-
nieniu i odnaleźć spokój? Na te i wiele in-
nych pytań autorka znalazła już odpowiedzi. Podpowiada jak poradzić 
sobie z codzienną rutyną i nauczyć się celebrować każdą chwilę. Jennifer 
lubi myśleć o sobie jako o koneserce życia, doceniającej to, co zwyczajne. 
Przekonuje, że kluczem do sukcesu jest nastawienie, które może radykal-
nie odmienić nasze życie. 
W książce znajdziemy też wiele rad, jak uczynić otoczenie przyjemniej-
szym, poprawić urodę i samopoczucie. Wskazówki są na tyle praktyczne, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. 
„W domu Madame Chic” to kolejna książka Jennifer L. Scott. W swoim 
pierwszym poradniku zatytułowanym „Lekcje Madame Chic. Opowieść 
o tym, jak z szarej myszki stałam sie ikoną stylu” autorka przekonuje, że 
paryski szyk jest w zasięgu każdego.

„W domu Madame chic”
Jennifer L. Scott
Wydwanictwo Literackie, Kraków, 2015
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Krótkofalowcami są nie tylko pasjonaci elek-
troniki, ale również przedstawiciele wszyst-
kich grup zawodowych i społecznych. Wśród 

słynnych radioamatorów należy wymienić takie 
osoby jak aktor Marlon Brando, król Hiszpanii 
Juan Carlos, król Jordanii Husain, prezydent Ar-
gentyny Carlos Saul Menem czy też astronauci, 
m.in. Jurii Gagarin, Koichi Wakata i Owen Gaririot. 

Zgodnie z kodeksem przyjętym w 1957 roku, 
krótkofalowiec jest patriotą - jest zawsze goto-
wy służyć swą wiedzą i sprzętem krajowi i spo-
łeczeństwu; jest postępowy - utrzymuje swą 
radiostacje na szczytowym poziomie współ-
czesnej wiedzy technicznej, korzystając z niej 
sprawnie i zgodnie z przyjętymi zwyczajami; 
jest zrównoważony - mimo że krótkofalarstwo 
jest jego pasją, nigdy nie pozwala aby kolido-
wało z jego obowiązkami wobec domu, zawo-
du, szkoły i społeczności; jest koleżeński; jest 
dżentelmeński - nigdy świadomie nie używa 
eteru dla swojej rozrywki w sposób utrudniający 
innym amatorom prowadzenie korespondencji. 

Do wzajemnej komunikacji krótkofalowcy wy-
korzystują radiostacje fabryczne jak i konstruk-
cje własne. Oprócz głosowego przesyłania infor-
macji, krótkofalowcy komunikują się korzystając 
z telegrafii (alfabet Morse’a) oraz nowoczesnych 
emisji cyfrowych.

Samodzielnie zmontowana radiostacja małej 
mocy „Antek” na pasmo 80 metrów, zapewnia 
łączność na terenie Europy.

trochę historii

Za początki amatorskiego radia i radia w znacze-
niu ogólnym przyjmuje się końcówkę XIX wie-
ku - eksperymenty Gulielmo Marconiego, który 
w 1899 roku drogą radiową wysłał wiadomość 
na drugą stronę kanału La Manche, a w 1932 
roku po raz pierwszy nadał audycję przez Atlan-
tyk. Marconi nie jest jedynym pretendentem do 
tytułu odkrywcy radia, ponieważ niektóre części, 
takie jak cewka, zostały zaprojektowane przez 
Nikolę Teslę i Aleksandra Popowa. Na począt-
ku XX wieku wielu amatorów na całym świecie 
zaczęło eksperymentować z radiem. Łączności 
były prowadzone za pomocą Alfabetu Morse’a 
przy użyciu nadajników iskrowych. Ci pierwsi 
amatorscy radiooperatorzy stworzyli podwaliny 

współczesnego międzynarodowego i amator-
skiego radia.

Sport

Krótkofalarstwo to nie tylko hobby, ale rów-
nież rywalizacja sportowa w kilku wydaniach. 
Jednym z nich są zawody krótkofalarskie, roz-
grywane w ściśle określonym czasie – od kilku 
do kilkudziesięciu godzin. Udział w nich polega 
na nawiązywaniu łączności radiowych z innymi 
uczestnikami i zgromadzeniu jak największej 
liczby punktów, naliczanych zgodnie z regula-
minem. Zawody krótkofalarskie są jedną z waż-
niejszych dziedzin amatorskiej radiokomunika-
cji. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, 
w Polsce uczestniczy w nich grupa około 1000 
licencjonowanych nadawców.

„Łowy na lisa” to potoczne określenie kolejnej 
oficjalnej dziedziny sportu krótkofalarskiego 
o zasięgu międzynarodowym. Amatorska Radio-
lokacja Sportowa (w skrócie ARS) polega na wy-
krywaniu położenia ukrytych w terenie nadajni-
ków radiowych. Dyscyplina ta jest połączeniem 
klasycznego biegu na orientację i namierzania 
radiowego miniaturowych nadajników. Zawod-
nicy otrzymują na starcie mapę rejonu zawodów 
oraz odbiornik z anteną kierunkową. Każdy z za-
wodników musi namierzyć pracujące nadajniki, 
nanieść ich przybliżoną lokalizację na mapę, 
przyjąć optymalną trasę biegu i dotrzeć do nich, 
uzyskując potwierdzenie na karcie startowej.

Krótkofalowcy w służbie społeczeństwu

W sytuacji zagrożenia, hobby i rywalizacja spor-
towa schodzą na dalszy plan. Krótkofalowcy 
zawsze pomagali, kiedy występowały sytuacje 
kryzysowe. Pomimo rozwoju telekomunikacji 
i różnych innych środków łączności, to nadal 
amatorskie radia radzą sobie najlepiej w przy-
padku, gdy telefony i profesjonalne radiostacje 
zawodzą. Najbardziej znane przykłady to trzęsie-
nie ziemi w Skopje w latach 50-tych, trzęsienie 
ziemi w Armenii, atak tsunami na Oceanie Indyj-
skim a także ostatnie trzęsienie ziemi w Nepalu. 
Wiele informacji dotyczących działań w strefie 
zagrożenia i potrzebnej pomocy było przekazy-
wanych właśnie przez radioamatorów. Po raz ko-
lejny okazało się, że tylko krótkofalowcy potrafią 
utrzymać łączność w skrajnie trudnych warun-

kach. Nasi koledzy pracowali z akumulatorów 
i baterii słonecznych. Żadna z sieci telefonii sta-
cjonarnej ani komórkowej nie działała, jedynie 
stacje radioamatorskie utrzymywały łączność 
z odciętymi od świata regionami.

Nie należy także pominąć roli krótkofalowców 
podczas powodzi na Śląsku w 1997 roku. Wtedy 
to uszkodzeniu uległy urządzenia łączności pro-
fesjonalnej, a przy braku prądu przestała działać 
telefonia komórkowa. Krótkofalowcy i operato-
rzy CB radio utrzymywali łączność między szta-
bami kryzysowymi w poszczególnych miastach 
oraz pośredniczyli w nawiązywaniu kontaktów 
powodzian z rodzinami w głębi kraju. 

Jak zostać krótkofalowcem?

Prowadzenie łączności radiowych na pasmach 
amatorskich wymaga zdobycia licencji oraz po-
siadania indywidualnego znaku krótkofalarskie-
go. Licencję otrzymujemy po pozytywnym zda-
niu egzaminu państwowego (część teoretyczna 
w postaci pytań testowych oraz praktyczna, po-
legająca na wykazaniu się wiedzą operatorską). 
Znak krótkofalarski nadawany jest przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej i stanowi wizytówkę 
krótkofalowca – jest niepowtarzalny, pozwala na 
identyfikację osoby prowadzącej łączność (np. 
SQ9ZAY, SP9HSQ). 

Aby usłyszeć krótkofalowców nie trzeba mieć 
własnego sprzętu radiowego. Wystarczy uru-
chomić na komputerze jeden z odbiorników on-
-line w sieci (np. http://websdr.sp3pgx.uz.zgora.
pl:8901) i przeszukując pasma wyławiać pracują-
ce stacje amatorskie.

Dobrą praktyką jest uczestniczenie w zajęciach 
najbliższego Klubu Krótkofalowców. Można tam 
poznać zasady radiotechniki, tajniki prowadze-
nia łączności radiowych oraz przygotować się 
do egzaminu. Co ważne, pod okiem doświad-
czonych Krótkofalowców można spróbować 
własnych sił w nawiązywaniu łączności z całym 
światem, bez posiadania indywidualnej licencji.

Wszystkich zainteresowanych krótkofalarstwem 
zapraszamy do Niepołomickiego Klubu Krótko-
falowców SP9MOA przy Młodzieżowym Obser-
watorium Astronomicznym, którego spotkania 
odbywają się w każdy czwartek w budynku Pla-
netarium, ul. Mikołaja Kopernika 2 od godziny 
18.00 (szczegóły na www.sp9moa.moa.edu.pl).

Po kilku miesiącach szkolenia, Sergiusz i Kuba 
przeprowadzają swoje pierwsze łączności z ko-
respondentami z całej Polski z pod znaku Niepo-
łomickiego Klubu Krótkofalowców SP9MOA.

KrótKOfalarStWO
hOBBy, sPORT, sŁUŻBA
Krótkofalarstwo to hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych przy 
pomocy radiostacji na wydzielonych pasmach, potwierdzaniu łączności za pomocą 
kart QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, eksperymentowaniu  
z konstrukcjami urządzeń radiowych oraz anten. 

Michał MatuSiK SQ9Zay
Prezes Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców

MariuSZ cieluch SP9hSQ
sekretarz Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców

Hobby
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Jęczmień to jedno z najpopularniejszych zbóż, 
jakie ludzkość zna od wieków i skutecznie 

stosuje pod wieloma postaciami – już od dawna 
wiemy o nadzwyczajnych właściwościach od-
żywczych młodych jęczmiennych trawek.

Młode listki jęczmienia są bogatym źródłem:
• beta karotenu
• witamin B1, B2, B3, B6, E i C oraz aminokwasów
• biotyny i choliny
• kwasów foliowego i pantenowego

Prawie 50% wagi młodego jęczmienia stano-
wią białka (dla porównania, w mięsie jest to 
około 15-20%), które nie tylko są ważne dla 
funkcjonowania i budowy naszego organizmu, 
lecz również cechują się wysoką przyswajalno-
ścią. Mając na uwadze całą paletę składników 
odżywczych, mocno uzasadnione jest nazy-
wanie „Młodego Jęczmienia” prawdziwą bom-
bą odżywczą, wszechstronnie wspomagającą 
nasz organizm – idealny sposób na zdrowy 
początek każdego dnia. Łagodzi stres, dodaje 
energii, przeciwdziała osteoporozie oraz po-
maga rozprawić się z problemami skórnymi. 
Jest napojem bogatym w chlorofil, dostarcza 
tlen do krwi i regeneruje florę jelitową; z kolei 
błonnik w nim zawarty zapewnia prawidłowe 
procesy trawienne oraz równowagę kwasowo-
-zasadową.

Codzienna porcja soku korzystnie wpływa na 
witalność organizmu, wzmacnia mięśnie, stawy 
i ścięgna, wspomaga układy trawienny krążenia, 
wspomaga przemianę materii, chroni śluzówkę 
dróg oddechowych. Korzystny wpływ młodego 

jęczmienia możemy dostrzec również w jego 
działaniu na nasz umysł: szczególnie wskazany 
jest dla osób przeciążonych pracą umysłową, 
w tym dla uczniów i studentów. Zawartość wie-
lu witamin i mikroelementów pomaga z kolei 
przezwyciężyć skutki chronicznego zmęcze-
nia. Obfita zawartość kwasów glutaminowych 
wspomaga odbudowę szarych komórek, popra-
wia pamięć krótko- i długotrwałą, refleks oraz 
zdolność przyswajania wiedzy. Ułatwia radzenie 
sobie z zaburzeniami koncentracji, demencją 
starczą, depresją.

Poranna porcja soku pobudzi nas bardziej niż 
kawa, a spożyta między posiłkami doda energii 
– można ją łatwo i szybko przygotować z samo-
dzielnie wysianego jęczmienia lub zrobić napój 
z gotowych preparatów.

Sok z młodego jęczmienia:
• poprawi pamięć, refleks i koncentrację, 
• wzmocni system immunologiczny w walce 
   

z rakiem i innymi chorobami cywilizacyjnymi, 
• złagodzi stres i zapobiegnie infekcjom,
• opóźni procesy starzenia, 
• zlikwiduje problemy skórne,
• duża zawartość antyoksydantów opóźnia 
   procesy starzenia się, 
• pomoże w utrzymaniu równowagi 
   kwasowo-zasadowej. 

Mimo wszystko możemy się starać jeść zdrowo, 
nawet w ciągłym biegu. Oto kilka pomysłów, 
które warto wdrożyć. 

Zacznijmy od planowania, planowania na cały 
tydzień. Do tygodniowego menu przygotuj so-
bie listę zakupów i w drogę na zakupy! W ten 
sposób unikniesz konieczności wskakiwania do 
sklepu w drodze do domu gdy umierasz z głodu 
i kupujesz mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Ma-
jąc spiżarkę pełną zdrowych produktów nie uda 
ci się przygotować czegoś niezdrowego.

Jeśli wiesz, że kilka następnych dni da ci w kość, 

ugotuj więcej i dzienne porcje zamknij szczelnie 
w hermetycznych pojemnikach, możesz je za-
brać również do pracy. Jeśli szykuje się złowrogi 
tydzień, pełny wyzwań, zawsze możesz coś za-
mrozić, ale uznajmy to za ostateczność. W ten 
sposób zaoszczędzisz cenny czas po powrocie 
do domu i w dodatku zjesz coś wartościowego. 

Jeśli twierdzisz, że ugotowanie czegoś zdrowego 
jest czasochłonne, to przeczytaj etykietę kaszy 
jaglanej. Ile potrzeba czasu? 15 min - dokładnie 
tyle! W tym czasie na patelni podsmażysz czo-
snek, wrzucisz pokrojone warzywa (możesz je 
kroić nad patelnią – działa!), gdy zmiękną dodaj 

kaszę i  gotowe. Zawsze można skomponować 
coś na szybko, jeśli tylko mamy pod ręką odpo-
wiednie produkty – kolejny apel o planowanie 
zakupów. Miej zawsze w domu takie składniki 
jak ryż pełnoziarnisty, kasze, fasole, marchewkę, 
cebulę, z nich zawsze stworzysz zdrową bazę. 

Kiedy już nie masz zupełnie czasu na gotowanie 
wybieraj w restauracjach dania gotowane na 
parze, zamiast frytek – kaszę, zamiast schabowe-
go – grillowaną rybę. W wielu miejscach możesz 
teraz kupić zdrowe kanapki na pieczywie pełno-
ziarnistym – skorzystaj z tej opcji. 

Jeśli nie jesteś singlem i chciałbyś mienić nawy-
ki całej rodziny zaangażuj każdego jej członka 
w przygotowywanie posiłków. Jeden obiera, 
drugi gotuje, trzeci szatkuje. W ten sposób bę-
dziesz mieć możliwość spędzić z nimi więcej 
czasu, a przygotowanie posiłku będzie szybsze. 

Brakuje nam czasu, całymi dniami w pracy, ciągle w biegu… To zabieganie jest przeszkodą 
w zdrowym odżywianiu. Nie da się jednak ukryć, iż przygotowywanie posiłków od podstaw 
jest ważnym czynnikiem w kontrolni naszej masy ciała i zachowaniu zdrowia. 

soK Z młodeGo JęcZmieNia

JaK ZmieNić NaWyKi żyWieNioWe

JaDWiGa PiteK
sklep Ziołowo w Niepołomicach, www.ziolowo.pl

aNNa ZałuBSKa
właściciel Gabinetu dietetycznego Anna Załubska w Niepołomicach

Jak zrobić sok z trawy jęczmiennej – przepis

Około 1,5 szklanki ziarna jęczmienia przesypujemy do miseczki, zalewamy ciepłą wodą i pozo-
stawiamy na 12 godzin. Po tym czasie zborze odsączamy, przekładamy do bawełnianego lub 
lnianego woreczka, zawiązujemy i wieszamy w ciepłym, jasnym miejscu. Woreczek codziennie 
moczymy w świeżej, ciepłej wodzie. Trzeciego dnia skiełkowane ziarno rozkładamy na warswie 
ziemi o grubości 5 centymetrów (np. w plastikowej kuwecie, tacce czy blasze do pieczenia). 
Kiełki codziennie delikatnie podlewamy. Po około 10-14 dniach trawa nadaje się do wyciskania.

Na porcje soku potrzebujemy duży pęczek trawy, którą wyciskamy, najlepiej w sokowniku. Do 
wyciśniętej trawy dodajemy wodę lub sok. Można również użyć blendera i trawę utrzeć np. 
z sokiem pomarańczowym, a następnie przesączyć przez sitko.

Koktajle z jęczmieniem

Do koktajlu możemy użyć właściwie 
wszystkiego. Może to być jogurt, woda, 
sok, owoce czy warzywa, orzechy, siemię 
lniane, imbir, cynamon, miód i wiele innych 
produktów.

Do koktajlu odpowiadającego naszym gu-
stom dodajemy sproszkowany jęczmień 
(około 2 łyżeczki).

Zdrowie i uroda
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Styl Życia

chustonoszenie ma wielu zwolenników, ale 
sceptyków też nie brakuje. Czyli wszyst-
ko w normie, gdyż z większością rzeczy na 

świecie tak właśnie jest. Ja sama nie zastana-
wiałam się zbyt długo nad tym, czy nosić w ten 
sposób, czy nie nosić, nie analizowałam plusów 
i minusów, nie zagłębiałam się w gąszcz matczy-
nych opinii na forach internetowych. Po prostu 
miałam przekonanie, że jest w tym coś wyjątko-
wego. Dzięki temu nasz syn w trzecim tygodniu 
swego życia został zachustowany.

Pomysł na ten tekst wziął się głównie z obser-
wacji wspomnianych już reakcji osób trzecich 
na noszenie dziecka w chuście. A są one prze-
różne, przemiłe i zadziwiające. Stąd tytuł – 
Chustozdziwienie. Myślę jednak, że zdziwienia 
w kontekście chusty doświadcza nie tylko oto-
czenie, bardziej lub mniej zaznajomione z tym 
akcesorium. Stan ten dotyczy także samego 
rodzica, opiekuna oraz dziecka, które chustą 
jest owijane. Czytelnik nie znajdzie tu instruk-
cji właściwego wiązania, typologii chust, czy 
rozprawy za i przeciw chustowaniu. Przeczyta 
zaś kilka subiektywnych opinii, obserwacji czy 
wniosków płynących z doświadczenia noszenia 
dziecka w chuście.

Perspektywa rodzicielska – znana z autop-
sji. Moje chustozdziwienie dotyczyło tego, że 
zasłyszane lub przeczytane zalety okazały się 
być prawdziwe i nie wyolbrzymione. Sztuka 
wiązania długiego pasa materiału w sposób 
umożliwiający noszenie w nim nowonarodzo-
nego człowieka okazała się być tylko pozornie 
skomplikowana. Temu twierdzeniu przychylny 
jest także męski głos mówiący, że sceptyków 
zaskoczyć może właśnie łatwość i szybkość wią-
zania oraz ogólna wygoda. Chęć korzystania 
z tego narzędzia i zaufanie do metody pozwala 
osiągnąć spokój w każdej czynności związanej 
z chustowaniem. Spokój ten udziela się także 
malcowi. To w konsekwencji daje chwilę wy-
tchnienia, czas na skupienie myśli, odpoczynek, 
lub bardziej przyziemnie - wolne ręce mogące 
przygotować obiad. Z perspektywy mężczyzny 
chustonoszenie ma także znaczenie więziotwór-

cze. Przyczynia się do tego unikalna ciągła bli-
skość, trwająca czasem kilka godzin, gdy dziecko 
w chuście twardo zaśnie. Myślę, że daje przy tym 
też sporo satysfakcji i dowartościowuje. Jest to 
też sposób na dotarcie do miejsc niedostępnych 
dla wózków. Z dzieckiem w chuście swobodnie 
można np. oddać buty do szewca, udać się na 
najwyższe piętro urzędu, czy opłacić ubezpie-
czenie. Bo po co wyciągać dziecko z wózka, bu-
dzić je przez chęć lub konieczność załatwienia 
spraw, gdy akurat śpi? 

Perspektywa dziecięca – trudna do opisania, 
gdyż wymaga wczucia się w małe dziecko mo-
tane chustą. Co może ono czuć? Co może je 
zadziwiać? Poczucie bezwzględnego bezpie-
czeństwa, to pierwsze co przychodzi na myśl 
zwłaszcza w kontekście noworodków, które 
doświadczyły diametralnej zmiany środowiska 
życia. W chuście przestrzeń dziecka jest ograni-
czona, podobnie jak wtedy, gdy znajdowało się 
w brzuchu matki. Jest ciepło, słychać bicie serca 
nosicielki/-a, czuć jej/jego zapach. Podstawowa 
potrzeba zatem zaspokojona. Noworodek może 
być zdziwiony tą bliskością, niejako utraconą 
w związku z przybyciem na świat zewnętrzny. 
Kilkumiesięczne dziecko noszone w chuście, 
które jeszcze nie siedzi na tyle stabilnie, by być 
wożone w wózku spacerowym, a zbyt ciekawe 
świata, by leżeć w gondoli, zadziwić się może 
światem właśnie. Niewidziane dotychczas obra-
zy skupiają, na dłuższą lub krótszą chwilę, uwa-
gę małego obserwatora i, jak wskazywać może 
mina, wprawiają w zdumienie. Nie mam wątpli-
wości co do tego, że dziecku jest w chuście wy-
godnie. Znakiem tego są m.in. drzemki ucinane 
na brzuchu lub plecach osoby noszącej. Niejed-
nokrotnie zdarza się, że inne sposoby usypiania 
w dzień nie przynoszą sukcesu. Chusta zaś dzia-
ła. Podobno przydatna jest ona także w czasie 
dziecięcych kolek. 

Perspektywa społeczna – szalenie interesu-
jąca. Zdziwienie, jakie obserwowałam u osób 
trzecich miało rozmaite formy. Czasem było na 
wskroś pozytywne, czasem przyjmowało po-
stać szemranych komentarzy, że „to taka moda”. 

Ale skoro „taka moda”, to dlaczego w populacji 
rodziców spotykam częściej osoby mające 
na stopach ten sam popularny model butów 
sportowych, niż dzieci w chustach? Inni, zacie-
kawieni zatrzymują się na chwilę i pytają: czy 
to wygodne, od i do jakiego wieku można tak 
dziecko nosić, czy chustę wiąże się samodziel-
nie, czy dziecko to lubi etc. Starsze dzieci patrzą 
z zazdrością i mówią do swoich rodziców, że też 
tak chcą. Wiele jest także reakcji niewerbalnych 
– spojrzenia, uśmiechy, kiwanie głową. Oto-
czenie jest zdziwione, gdyż w naszym mieście 
jeszcze nie często spotyka się panią lub pana 
z dzieckiem w chuście. Otoczenie jest zdzi-
wione, gdyż nie pochwala takich rozwiązań. 
Otoczenie jest zdziwione, gdyż przypomina 
mu się prababka z czarnobiałego zdjęcia, któ-
ra też nosiła dzieci w chuście, tylko że innego 
rodzaju oczywiście. Otoczenie jest zdziwione, 
gdyż taka metoda noszenia dziecka wykracza 
poza najlepiej znany mu schemat. A mężczyzna 
z dzieckiem w chuście zadziwia chyba najbar-
dziej. A może i wzrusza niektórych?

Jaką chustę wybrać? Jak ją wiązać? Jak uloko-
wać w niej dziecko? Przy dokonaniu odrobiny 
selekcji można znaleźć w Internecie naprawdę 
rzetelne informacje nt. chust i noszenia w nich 
dzieci. Podobnie rzecz się ma ze sposobami 
wiązania. W sieci zamieszczone są szczegółowe 
opisy czy też filmiki instruktażowe. Lepszym 
rozwiązaniem w mojej opinii jest jednak na-
uka wiązania chusty „na żywo” z osobą, któ-
ra to potrafi i stosuje na co dzień. Może ktoś 
ze znajomych praktykujących chustowanie 
mógłby Wam pokazać, jak wiązać chustę oraz 
jak wkładać i wyciągać z niej dziecko (to bar-
dzo ważne elementy!)? Może szkoła rodzenia, 
którą wybraliście oferuje zajęcia z tego tema-
tu? A może w Waszej okolicy organizowane są 
warsztaty z chusto noszenia z profesjonalnym 
doradcą chustowym? Rozwiązań jest kilka. 
Ważne, aby przed zachustowaniem dziecka 
mieć opanowaną technikę wiązania, wkładania 
i wyciągania małego lokatora. Do nauki można 
wykorzystać lalkę lub miśka wielkości dziecka. 
Ważniejsze dla komfortu noszonego i nosicie-
la jest przekonanie dorosłego o tym, że potra-
fi wiązać chustę i nosić w niej dziecię oraz że 
jest to bezpieczne, bowiem „chusta odpowiada 
dziecku, którego rodzicom odpowiada chusta”. 
Ale najważniejsze to czerpać radość z bliskości 
z małym człowiekiem w chuście ukrytym. 

chuStOZDZiWieNie
CZylI O NOsZENIU dZIECKA  
W ChUśCIE Z TRZECh PERsPEKTyW 
„Ojejku! To tam ktoś jest?!” – oto słowa pewnej starszej Pani,  
którą spotkałam w zupełnie prozaicznej sytuacji, tj. robiąc zakupy.  
I ta właśnie reakcja na noszenie dziecka w chuście jest aktualnie moją ulubioną. 

PauliNa OWSińSKa-teJchMa
pedagog, pracownik socjalny w CPEs Parasol

absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi
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Sport

otWaRtE MistRZostWa jU-jUtsUMEDalE Dla ZaWoDNikóW taRgEt-U
arKaDiuSZ MałeK

Klub TargeT Niepołomice
arKaDiuSZ MałeK

Klub TargeT Niepołomice

9 maja, w miejscowości Ślemień, 
odbyły się V Otwarte Mistrzo-

stwa Ju-Jutsu dla dzieci. Dla zawod-
ników TargeT Ju-Jutsu był to drugi 
start w przeciągu dwóch tygodni. 
Tutaj nasi zawodnicy również nie 
zawiedli zdobywając dwanaście 
medali!

Weronika Bobowski 44 kg 10 lat - 
złoty medal
Magdalena Nowak 46 kg 14 lat - 
złoty medal
Kamil Szybiński 38 kg 9 lat - złoty 
medal

18 kwietnia w Jarosławiu odbyły 
się X Ogólnopolskie Mistrzo-

stwa Combat Aikido oraz Ju-Jutsu. 
Ponad 100 zawodników walczyło 
o medale dając świetne walki. Klub 
TargeT Ju-Jutsu reprezentowało 13 
zawodników. Wszyscy zdobyli me-
dale. 
Daniel Flis -1 miejsce, 7 lat w kate-
gorii - 24 kg
Weronika Bobowski - 1 miejsce, 10 
lat, w kategorii - 39 kg
Magdalena Nowak - 1 miejsce, 14 
lat, w kategorii - 48 kg
Julita Kaczmarczyk - 1 miejsce, 8 lat, 
w kategorii - 36 kg
Magdalena Nowak - 1 miejsce, 14 
lat, w kategorii - 52 kg
Nadia Małek - 2 miejsce, 7 lat, w ka-
tegorii - 24 kg
Michalina Kalisz - 2 miejsce, 9 lat, 
w kategorii 39 kg
Julia Smalara - 2 miejsce, 10 lat, 
w kategorii 28 kg
Dagmara Zych - 2 miejsce, 9 lat, 

Niepołomicką Akademię reprezentowała 
26-osoba ekipa zawodników. Wśród 12 zdoby-
tych medali były: 3 złote, 1 srebrny i 8 brązowych.

Mistrzyniami Polski w kata drużynowym zosta-
ły: Katrin Kargbo, Anna Mleko i Joanna Musiał. 
Drugie złoto wywalczyła drużyna męska: Paweł 
Janusz, Michał Janusz i Konrad Irzyk, którzy po 
raz pierwszy wystartowali w takim składzie. Po 
trzecie złoto sięgnęli Kacper Dumieński i Dawid 
Wnęk w konkurencji en-bu. 

Wicemistrzem Polski w kata indywidualnym zo-
stał Jan Bednarz. 

Medalową kolekcję zasiliło 8 brązów, 6 w konku-
rencjach indywidualnych: Paweł Janusz w kata, 
Gabriela Nowak w kumite i kogo kumite, Konrad 
Irzyk w fukugo oraz 2 brązy drużynowo: Paweł 
Henke i Jakub Szostak (sekcja w Rybnej) w enbu, 
a także Kacper Dumieński, Dawid Wnęk, Paweł 
Henke  w kumite drużynowym. 

Z przyczyn niezależnych od siebie w zawodach 
niestety nie mógł wystartować Wiktor Staszak. 
Duchem był jednak z kolegami z klubu, trzyma-

jąc kciuki za dobre starty. 

12 medali na mistrzostwach Polski to bardzo 
dobry wynik. W zawodach takiej rangi nie jest 
łatwo wywalczyć miejsce na podium. Konku-
rencja jest duża, startuje wielu bardzo dobrych 
zawodników. Nasi karatecy zaprezentowali dużo 
ładnych akcji, było jednak kilka niewykorzysta-
nych okazji, które będą nauczką na przyszłość 
– skomentował występy swoich podopiecznych 
Paweł Janusz, szef niepołomickiej Akademii Ka-
rate. 

Poziom zawodów był bardzo wysoki, wystar-
towało około 300 zawodników z całej Polski, 
medalistów mistrzostw Europy i świata. Niejed-
nokrotnie, żeby dojść chociażby do półfinału, 
trzeba było stoczyć wiele pojedynków. Niepo-
łomiccy karatecy kilka razy otarli się o podium. 
Mają na swoim koncie 4 czwarte miejsca i kilka 
lokat w pierwszej ósemce.  

Zawodnicy AKT do mistrzostw przygotowywa-
li się od kilku miesięcy. Nie odpoczywali nawet 
w soboty i niedziele, trenowali po 7 razy w tygo-

dniu. W miniony weekend mieli okazję sprawdzić 
się w konfrontacji z zawodnikami z całej Polski. 

Zawody były też testem przed jesiennymi mi-
strzostwami Europy.  Spośród zawodników star-
tujących w mistrzostwach Polski wyłoniona zo-
stanie reprezentacja Polski na XXXII Mistrzostwa 
Europy w Karate Tradycyjnym, które odbędą się 
16-18 października w Wilnie (Litwa).

Szczegółowe wyniki: 
6 medali seniorów i młodzieżowców:  
1 x złoto kata dr. kobiet: Katrin Kargbo, Anna 
Mleko, Joanna Musiał 
1 x złoto kata dr. mężczyzn: Paweł Janusz, Michał 
Janusz, Konrad Irzyk
1 x brąz kata ind.:  Paweł Janusz
1 x brąz kogo kumite kobiet: Gabrysia Nowak 
1 x brąz kumite kobiet: Gabrysia Nowak
1 x brąz fukugo mężczyzn: Konrad Irzyk 
6 medali juniorów i juniorów młodszych 
Juniorzy młodsi  (rocznik 2001, 2000)
1 x srebro w kata indywidualnym - Jan Bednarz  
1 x brąz w enbu - Paweł Henke i Jakub Szostak  
Juniorzy (rocznik 1999, 1998)
1 złoto w enbu - Kacper Dumieński i Dawid Wnęk  
1 x brąz w fukugo - Dawid Wnęk 
1 x brąz w kumite- Kacper  Dumieński 
1 x brąz w kumite drużynowym - Kacper Du-
mieński, Dawid Wnęk, Paweł Henke.

12 medali wywalczyli karatecy AKT Niepołomice podczas XXVI Mistrzostw Polski Seniorów, 
Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym.  
Zawody rozegrano w Hali Mistrzów we Włocławku 23 i 24 maja.

aKt Na mistRZostWach PolsKi
KatarZyNa SZyMcZaK

Akademia Karate Tradycyjnego

Zapisy na Ju-Jutsu sportowe:
4 - 6 lat poniedziałek - 16.00; czwartek- 16.00 
7 - 10 lat wtorek - czwartek 17.00
11 - 15 lat wtorek 16.00;  środa 17.00 
Zajecia Ju-Jutsu dla dorosłych, wtorek - czwartek godzina 21.00
Wszelkie informacje odnośnie zajęć można uzyskać pod numerem 
tel.: 665031376
lub w klubie TargeT na ul. Tadeusza Kościuszki 40.

Michalina Kalisz 38 kg 10 lat - srebr-
ny medal
Oliwia Gawlik 56 kg 11 lat - srebrny 
medal
Nadia Małek 26 kg 7 lat - srebrny 
medal
Ania Bobowski 24 kg 5 lat - brązowy 
medal
Ksawery Zych 20 kg 6 lat - brązowy 
medal
Daniel Flis 24 kg 7 lat - brązowy 
medal 
Bartłomiej Kalisz 34 kg 10 la t- brą-
zowy medal
Kacper Szybiński 34 kg 9 lat - brą-
zowy medal
Szymon Nowak 38 kg 10 lat - brą-
zowy medal
Wszystkim Gratulujemy!
Prowadzimy nabór do sekcji ju-
-jutsu dla dzieci, młodzieży, doro-
słych. Informacje pod numerem 
665031376 lub targetmt@gmail.
com. ZAPRASZAMY!!

w kategorii 32 kg
Szymon Nowak - 3 miejsce, 9 lat, 
w kategorii 32 kg
Oliwia Gawlik - 3 miejsce, 11 lat, 
w kategorii 48 kg
Ksawery Zych - 4 miejsce, 6 lat, 
w kategorii 24 kg
Bartłomiej Chwajoł - 4 miejsce, 10 
lat, w kategorii 36 kg
Bartłomiej Kalisz - 5 miejsce, 9 lat, 
w kategorii 36 kg
Dodatkowo Magdalena Nowak zo-
stała najlepszym technikiem zawo-
dów! Wszystkim gratulujemy!
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W weekend 17-19 kwietnia w Krakowie od-
było się wiele biegów, z których najważ-

niejszym był 14. PKO Cracovia Maraton. We 
wszystkich wydarzeniach Krakowskich Spotkań 
Biegowych aktywnie uczestniczyli reprezentan-
ci „Niepołomice Biegają”.

Biegowy weekend rozpoczął się już w piątek 
późnym wieczorem - Biegiem Nocnym na dy-
stansie 10 km. Z „Niepołomice Biegają” wystar-
towały trzy nasze koleżanki (Magdalena Korze-
niowska-Dębowska, Anna Oleksiak, Mirosława 
Motyl) i wszystkie osiągnęły życiowe rezultaty!

W sobotę odbyły się aż trzy sportowe impre-
zy. O godz. 13:00 wystartował Bieg o Puchar 

Radia RMF FM, nazywany żartobliwie „żółtym 
biegiem” ze względu na firmowe, żółte koszulki 
RMF, w których biegacze stają do startu. Na tra-
sie z Błoń na Kopiec Kościuszki i z powrotem na 
Błonia o długości ok. 4,5 km wystartowała liczna 
drużyna z naszej grupy biegowej (8 osób).

O godz. 15:00 odbył się Mini Cracovia Maraton. 
Nazwa biegu wynika z faktu, że jest to bieg na 
dystansie 1/10 długości maratonu - czyli 4,2 km. 
Na starcie stawili się Ryszard Pręcikowski (92 
miejsce w generalce i 10 w swojej klasie!), An-
drzej Szczepocki i Mirosława Motyl.

A tuż po minimaratonie odbył się Maraton na Rol-
kach. Rolkarze 12 razy okrążali Błonia, osiągając 

prędkości dochodzące do 35 km/h! W tej konku-
rencji naszym reprezentantem był Piotr Piątoń.

Niedziela to Cracovia Maraton na dystansie 42,2 
km, który był zwieńczeniem tych wyjątkowych 
dni. Maraton był świetnie zorganizowany, pogoda 
sprzyjająca biegaczom, nastroje wspaniałe - i efek-
tem tego były znakomite wyniki. Warto podkreślić, 
że spośród 13 reprezentantów „Niepołomice Bie-
gają” aż ośmiu to byli debiutanci, a trzem spośród 
doświadczonych biegaczy udało się poprawić re-
kordy życiowe, niektórym aż o 18 minut!

Za nami weekend pełny wrażeń, startów, emocji 
i życiowych rekordów. To były wyjątkowe biegi, 
debiuty i życiówki.

Oprócz wspólnych startów dużej części ekipy 
w Krakowskich Spotkaniach Biegowych oraz 
w Biegach Górskich w Szczawnicy (osobne rela-
cje) zaliczyliśmy też inne biegi, choć już nie tak 
liczne, jeśli chodzi o liczbę uczestników z Nie-
połomic. Przedstawiamy małe podsumowanie 
ostatnich biegowych weekendów:

12 kwietnia
Michał Satała wystartował w imprezie zagranicz-
nej: Vienna City Marathon.

17-19 kwietnia
Krakowskie Spotkania Biegowe (starty opisane 
w osobnej relacji).

25-26 kwietnia
- Biegi Górskie w Szczawnicy (starty opisane 
w osobnej relacji),

- w niedzielę aż 7 osób godnie reprezentowało 
nas w III Półmaratonie po Puszczy Niepołomic-
kiej oraz Biegu Leśników,
- tego samego dnia Artur Pasisz zadebiutował 
w Orlen Warsaw Marathon,
- a nasz najbardziej aktywny uczestnik zawodów, 
Rysiek Pręcikowski, pobiegł w zorganizowanej 
po raz pierwszy w tym roku imprezie „Biegiem 
na Bagry”.

1-3 maja
- 1 maja Joanna Sołkowska zwyciężyła (!) w ka-
tegorii open kobiet na dystansie 35 km podczas 
Ultramaratonu Trzy Korony. Dystans ten pokonał 
także Rysiek Pręcikowski,
- w tej samej imprezie swój debiut na dystansie 
UltraMaratonu na dystansie aż 100 km zaliczył 
Paweł Żak.

9-10 maja
- w Biegu Skawińskim na 10 km Magda Przystasz 
zajęła 12 miejsce wśród kobiet (na 201 startują-
cych), łącznie wystartowały cztery osoby z „Nie-
połomice Biegają”,
- mieliśmy również swoich przedstawicieli w Du-
siołku Górskim, czyli biegu na orientację, startu-

jącym z Wiśniowej,
- ten weekend był rekordowy dla Ryśka Pręcikow-
skiego, bo wystartował aż w trzech imprezach!

16-17 maja
- w sobotę na mecie I Biegu Wadowickiego (10 
km) konsumowali kremówki Mirosława Motyl 
i Andrzej Szczepocki,
- w okolicach Myślenic dziesięć osób z naszej 
ekipy pokonywało przewyższenia podczas Pół-
maratonu Mustanga,
- w biegu górskim z psem (dogtrekking na Mo-
gielicę) na podium stanęli: Paulina Szelerewicz 
– Gładysz (I miejsce wśród kobiet!) i Marek Po-
rębski (II miejsce wśród panów!),
- w niedzielę dwójka naszych reprezentantów 
w Biegu Skotnickim biegała do Tyńca i z powro-
tem (13,5 km). Byli to: Rysiek Pręcikowski i Szy-
mon Stokłosa.

Warto jeszcze wspomnieć jedno wydarzenie 
z życia naszej ekipy. 14 maja 2015 r. odbyło się 
w MCDiS spotkanie z Piotrem Kuryło, biegaczem 
długodystansowym, autorem książki „Ostatni ma-
raton” o obiegnięciu Ziemi. Piotr Kuryło był także 
uczestnikiem jednego z naszych treningów.

Wraz z sezonem wiosennym i coraz większą 
ilością biegów organizowanych w bliższej 
i dalszej okolicy wzrasta aktywność biegaczy 
z grupy Niepołomice Biegają.

KRaKoWsKie sPotKaNia BieGoWe

RoZBieGaNe NiePołomice

aNDrZeJ SZcZePOcKi
Niepołomice Biegają

KaMila GruSZKa i aNDrZeJ SZcZePOcKi
Niepołomice Biegają
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RyWaliZacja W piłcE NożNEj NajlEpiEj WykoNyWali  
RZUty kaRNEMareK BurDa

MKs spartakus Niepołomice

MareK BartOSZeK

Zawody w piłce nożnej na tra-
wiastym boisku w Podłężu były 

kolejną imprezą sportową organi-
zowaną w ramach rywalizacji szkół 
podstawowych o miano „Najbar-
dziej Usportowionej Szkoły” Mia-
sta i Gminy Niepołomice. I chociaż 
z założenia jest to turniej chłopców, 
to w kilku drużynach bardzo udanie 
prezentowały się dziewczęta.
W zawodach piłki nożnej wystar-
towało 9 drużyn, które zostały po-
dzielone na 3 grupy. 
gr I 
1. Zakrzów 6 pkt. bramki 4-1
2.Suchoraba 1 pkt. 1-2
3.Podłęże 1 pkt. 2-4
gr II 
1. SP Niepołomice 6 pkt. 8-1
2. Wola Batorska 3 pkt. 7-3
3. Wola Zabierzowska 0 pkt. 1-12
gr III 
1. SP 3 Niepołomice-Podgrabie 6 
pkt. 6-1
2. Staniątki 3 pkt. 5-1

3. Zabierzów Bocheński 0 pkt. 1-10
Do półfinałów awansował zwycięz-
ca grupy oraz drużyna z drugiego 
miejsca z najlepszym dorobkiem 
punktowym, którą okazała się SP 
Wola Batorska.
Wyniki półfinałów
Niepołomice - SP 3 
Niepołomice-Podgrabie 5:0
Wola Batorska - Zakrzów 3:1
W wielkim finale chłopcy z SP Nie-
połomice pokonali drużynę z Woli 
Batorskiej 3-2 i zostali mistrzami 
Gminy Niepołomice. 
W meczu o trzecie miejsce drużyna 
SP 3 Niepołomice-Podgrabie oka-
zała się lepsza od chłopców z Za-
krzowa wygrywając 1-0.
Królem strzelców turnieju został 
Piotr Mazur z Woli Batorskiej, któ-
ry zdobył 8 bramek. Po 6 bramek 
zdobyli Cieluch Krzysztof i Skocz 
Hubert (SP Niepołomice), a 
5 bramek strzelił Filip Nowak SP 3 
Niepołomice-Podgrabie. 

Reprezentacja Jawora zwyciężyła 
w Turnieju Towarzyskim Czte-

rech Drużyn o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Niepołomice. 
W niedzielne popołudnie 24 maja 
do piłkarskiej rywalizacji stanęły 
drużyny Poloneza Wiedeń, Żandar-
merii Watykańskiej, Reprezentacji 
Jawora oraz drużyna Reprezentacji 
Niepołomic, której kapitanem był 
burmistrz Roman Ptak. 
Pary półfinałowe wyłonił ślepy los 
przed rozpoczęciem turnieju. Oka-
zało się, że w pierwszym meczu 
zmierzą się między sobą reprezen-
tanci miast partnerskich. W regula-
minowym czasie gry padł remis, co 
spowodowało, że o udziale w finale 
zadecydowała seria rzutów kar-
nych. W niej mimo podwójnego 
prowadzenia poległa reprezentacja 
Niepołomic. 
W drugim półfinale rywalizowali 
nasi goście z Włoch i Wiednia. Piłka-

rze Poloneza, którzy drugi raz grali 
w turnieju towarzyskim w Niepo-
łomicach, wykorzystali swoje do-
świadczenie i wygrali 3-1. 
Zmotywowani gracze Żandarme-
rii mierzyli się w meczu o trzecie 
miejsce z reprezentacją Niepoło-
mic. Wyrównana batalia znów nie 
została rozstrzygnięta w regula-
minowym czasie gry. Tym razem 
jednak gracze Niepołomic wycią-
gnęli wnioski z półfinałowej po-
rażki, strzelali z 11 metrów pewnie 
i skutecznie od początku do końca, 
dzięki czemu zajęli najniższe miej-
sce na podium. 
Finał również zakończył się serią 
rzutów karnych! W regulamino-
wym czasie gry drużyny Polone-
za Wiedeń jak i Jawora zdołały 
ustrzelić po jednej bramce. Piłka-
rze z Dolnego Śląska zachowali 
więcej zimnej krwi i zwyciężyli 
w turnieju!

Drugi weekend maja upłynął w Woli Batorskiej 
pod znakiem sportu. W piątek i w sobotę (8 i 9 
maja) w Gimnazjum w Woli Batorskiej odbyła się 
II edycja Turnieju o Puchar Dyrektora Gimna-
zjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej.

Pierwszego dnia w zawodach wystartowało 6 
drużyn z różnych szkół podstawowych z gminy 
Niepołomice podzielonych na 2 grupy. Szczegó-
łowe wyniki tych zmagań prezentują się nastę-
pująco:

GR A
SP WOLA BATORSKA I - SP ZAGÓRZE II 2-0
SP WOLA BATORSKA I - SP PODŁĘŻE 1-2
SP ZAGÓRZE II - SP PODŁĘŻE 2-1
1. SP WOLA BATORSKA I
2. SP PODŁĘŻE
3. SP ZAGÓRZE II

GR B
SP ZAGÓRZE I - SP WOLA BATORSKA II 0-2
SP ZAGÓRZE I - SP ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 0-2
SP WOLA BATORSKA II - SP ZABIERZÓW BO-
CHEŃSKI 0-2
1. SP ZABIERZÓW BOCHEŃSKI
2. SP WOLA BATORSKA II
3. SP ZAGÓRZE I

MECZ O 5 MIEJSCE:

SP ZAGÓRZE I - SP ZAGÓRZE II 0-2

MECZ O 3 MIEJSCE:
SP WOLA BATORSKA II - PODŁĘŻE 0-2

MECZ O 1 MIEJSCE:
SP WOLA BATORSKA I - SP ZABIERZÓW 1-2

Oprócz nagród drużynowych zostały również 
rozdane nagrody indywidualne dla najlepszych 
zawodników z każdej drużyny, oto oni:
Zagórze I - Amelia Wójtowicz
Zagórze II - Karolina Piotrowska
Wola II - Kacper Fudali
Podłęże - Małgorzata Kukiełko
Wola I - Zuza Marzec
Zabierzów - Aneta Gargula

Natomiast 9 maja zawody były rozgrywane w ka-
tegorii wiekowej młodziczek. W turnieju wystar-

towały 4 drużyny: UKS WOLA BATORSKA I, UKS 
WOLA BATORSKA II, KS BRONOWIANKA KRAKÓW 
oraz MKS MOS WIELICZKA. System rozgrywek 
przewidywał mecze każdy z każdym do 2 wygra-
nych setów do 25 pkt. Po bardzo zaciętej walce 
zwyciężyła drużyna UKS WOLA BATORSKA I. Wy-
niki szczegółowe prezentują się następująco:
WOLA I – WOLA II 2-0
BRONOWIANKA – WIELICZKA 2-0
WOLA II – BRONOWIANKA 0-2
WOLA I – WIELICZKA 1-2
BRONOWIANKA – WOLA I 0-2
WIELICZKA – WOLA II 2-0

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1. UKS WOLA BATORSKA I
2. BRONOWIANKA KRAKÓW
3. MKS MOS WILEICZKA
4. UKS WOLA BATORSKA II

Na koniec zostały również wręczone nagrody 
(MVP) dla najlepszych zawodniczek turnieju 
z każdej drużyny. Z drużyny Wola I nagrodę otrzy-
mała Manuela Łach, z Bronowianki - Ania Struga-
ła, z Wieliczki Julia Mika i z Woli II Klaudia Frąś. 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, a szczególnie zwycięzcom. Już teraz 
zapraszamy na kolejną edycję turnieju już za 
rok. Miejmy nadzieję, że w jeszcze większym 
składzie. 

tuRNieJ siatKaRsKi W Woli BatoRsKieJ
GrZeGOrZ BiałaS

nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Woli Batorskiej i trener UKs „Wola”
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agnieszka feliks i Piotr Wnuk mistrzami 
powiatu

15 maja w Koźmicach Wielkich rywalizowali 
najmłodsi szachiści w Otwartych Mistrzo-
stwach Powiatu do lat siedmiu. Od kilku lat 
o końcowy prymat walczą ze sobą gminy: 
Niepołomice i Wieliczka. Tym razem zdecydo-
wane zwycięstwo odnieśli zawodnicy naszej 
gminy.

W grupie wiekowej chłopców do 7 lat:
1/ Piotr Wnuk (UKS Goniec z Niepołomic)
2/ Filip Koza (UKS Goniec z Niepołomic)
3/ Krzysztof Baran (MKS MOS Wieliczka)

W gronie 59 zawodników dobre miejsca zajęli 
również: 11 miejsce - Antoni Warzecha oraz 13 
miejsce - Aleksander Pilch (obydwaj UKS Go-
niec z Podłęża). 

W grupie wiekowej dziewcząt do 7 lat  
dominacja naszych zawodniczek nie podlega-
ła dyskusji:

1/ Agnieszka Feliks (UKS Goniec, choć na co 
dzień mieszka w Węgrzcach Wielkich)
2/ Zofia Klima (UKS Goniec Staniątki)
3/ Wiktoria Boćwińska (UKS Goniec Staniątki)
4/ Weronika Skrzypek (UKS Goniec Staniątki)
5/ Zuzanna Kozicka (UKS Goniec Staniątki)

6/ Weronika Niziołek (UKS Goniec Staniątki)

Dopiero na 7 i 8 miejscu znalazły się reprezen-
tantki gminy Wieliczka, a po nich na 9 miejscu - 
Aleksandra Zając (UKS Goniec Staniątki). W su-
mie grało 39 zawodniczek.

Warto w tym miejscu podkreślić, doskonałą 
pracę szkoleniową nauczycielek ze Stanią-
tek, pań: Rozalii Klimy, Moniki Kuczek i Mag-
daleny Madej, które doskonale przygotowa-
ły dzieci do sportowych zmagań. Szkoda, że 
kilku chłopców pokonała ospa i nie mogli 
brać udziału w doskonale zorganizowanych 
zawodach. 

6 maja rano z wypakowanymi sakwami wyru-
szyliśmy rowerami spod naszego Gimnazjum 
na dworzec kolejowy do Krakowa. Po czterogo-
dzinnej podróży dotarliśmy do Wrocławia – mia-
sta, które w 1945 roku jako niemiecki Breslau 
broniło się aż do upadku Berlina. Następnego 
dnia rozpoczęliśmy nasz Rowerowy Rajd Poko-
ju. Pierwszy przystanek miał miejsce w najstar-
szej, zabytkowej dzielnicy miasta - Ostrowie 
Tumskim. Potem przejazd na rynek wrocławski, 
który mimo zniszczeń wojennych dzisiaj olśnie-
wa swoją urodą. Następnie zatrzymaliśmy się na 
radzieckim cmentarzu wojskowym. Spoczywają 
tam czerwonoarmiści, którzy zginęli w zaciętych 
walkach o wyzwolenie Wrocławia. Kolejne kilo-
metry zbliżały nas do właściwego celu naszej 
wycieczki, czyli do Krzyżowej - małej wsi niedale-
ko Świdnicy. Zanim jednak tam dotarliśmy, mu-
sieliśmy pokonać potężny Masyw Ślęży (500 m 

wysokości względnej). Piękna, chociaż wymaga-
jąca trasa, doprowadziła nas do Świdnicy, gdzie 
dwukrotnie nocowaliśmy. Rankiem następnego 
dnia, a więc 8 maja, w Dzień Zwycięstwa, wy-
ruszyliśmy do wspomnianej już Krzyżowej. Jej 
ostatni niemiecki właściciel Helmut James von 
Moltke zorganizował tutaj w czasie wojny anty-
hitlerowską grupę opozycyjną. Chociaż przypła-
cił to życiem, to on i członkowie jego organizacji 
wyszli z tej wojny zwycięsko. Dzisiaj znajduje się 
w tym miejscu Dom Spotkań Młodzieży oraz 
działa Fundacja „Krzyżowa”. Spotkaliśmy tam 
wiele grup młodzieżowych z Polski i Niemiec. Na 
uwagę zasługuje wystawa plenerowa „Odwaga 
i pojednanie”, która opowiada młodym na nowo 
dzieje relacji polsko-niemieckich. 12 listopada 
1989 roku odbyła się w Krzyżowej Msza Pojed-
nania, podczas której premier Tadeusz Mazo-
wiecki i kanclerz Niemiec (RFN) Helmut Kohl 

(nazywany w Niemczech Kanclerzem Jedności) 
przekazali sobie symboliczny znak pokoju. Był 
on dopełnieniem napisanego w 1965 roku listu 
(orędzia) biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich, w którym padły ważne słowa: Przeba-
czamy i prosimy o wybaczenie.

Tego dnia pojechaliśmy jeszcze w Góry Sowie. 
Zwiedziliśmy tam poniemieckie sztolnie w Wa-
limiu. Tajemnicze podziemne korytarze, które 
Niemcy drążyli niewolniczą pracą tysięcy więź-
niów obozu Gross-Rosen, będące częścią projek-
tu III Rzeszy o nazwie „Riese” (olbrzym). W drodze 
powrotnej do Wrocławia nie mogliśmy pominąć 
zabytkowego „Kościoła Pokoju” w Świdnicy 
(wpisanego na listę UNESCO), czy największego 
na Dolnym Śląsku zamku w Książu. Przez 3 dni 
pokonaliśmy na rowerach ponad 240 km.

Uczestnikami tej niezwykłej lekcji historii, jak 
również wychowania fizycznego, byli uczniowie 
klas pierwszych niepołomickiego Gimnazjum: 
Mikołaj Dąbek, Jakub Rogala, Krzysztof Radzi-
mowski, Jakub Szkutnik, Krystian Kurzeja i Ja-
kub Kozub oraz absolwenci naszej szkoły: Karol 
Szymczyk, Grzegorz Studziński i Adam Bączak 
oraz rodzic Adam Szymczyk.

Planując tegoroczną wyprawę rowerową, uznaliśmy, że 70. rocznica zakończenia II wojny 
światowej to znakomity powód, aby pojechać do miejsca związanego z tym wydarzeniem. 
Jedni hucznie świętowali w Moskwie na Placu Czerwonym, inni pojechali motocyklami do 
Berlina (Nocne Wilki), a my postanowiliśmy pojechać na Dolny Śląsk.

sZachoWa moZaiKa

RoWeRoWy RaJd PoKoJu

StaNiSłaW turecKi
UKs GONIEC staniątki

aNDrZeJ DraBiK
 nauczyciel wychowania fizycznego

KrZySZtOf NOWaK
nauczyciel historii i geografii
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Dobiegający końca sezon 2014/2015 był bar-
dzo udany dla sekcji szermierczej Uczniow-

skiego Klubu Sportowego Kazimierz, dzia-
łającego przy Szkole Podstawowej im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. 

Sukcesy osiągały głównie Aleksandra Piotrow-
ska, występująca w kategorii „Dzieci” tj. dzieci 
urodzonych w latach 2003 i 2004, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Podłężu oraz Laura Pi-
nero-Valiente, zawodniczka AZS AWF Kraków, 
mieszkanka Niepołomic. 

W tym sezonie aleksandra Piotrowska wzię-
ła udział w trzynastu turniejach, w tym również 
o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Początek sezonu nie zapowiadał sukcesów, bo 
w turnieju w Częstochowie mimo dobrej posta-
wy w fazie grupowej, w której zajęła 4 miejsce, 
ostatecznie uplasowała się na szesnastej pozycji, 
co mimo wszystko i tak dobrze rokowało na przy-
szłość. W X Turnieju Szermierczym „Złoty Kasztan” 
w Tarnowie, zorganizowanym przez MKS Pałac 
Młodzieży w Tarnowie, w rocznice odzyskania 
niepodległości przez Polskę Ola pewnie sięgnę-
ła po zwycięstwo. W następnym zawodach zor-
ganizowanych 6 grudnia 2014 w Bytomiu przez 
Bytomskie Towarzystwo oraz w pierwszym tur-
nieju w 2015 r., zorganizowanym w Kalwarii przez 
SKS GRASS-HOPPER Kalwaria pod patronatem 
Burmistrza Miasta Kalwaria i Starostę Powiatu 

Wadowickiego Ola dotarła do finałowej ósemki. 
Stabilna forma, wynikająca z systematycznych 
treningów, prowadzonych w Szkole Podstawo-
wej w Niepołomicach pod okiem trenera Szcze-
pana Kuźmińskiego, przyniosła efekt już w na-
stępnych zawodach tj. XXV Międzynarodowym 
Turnieju Szermierczym Muszkieter – Trophy, ustę-
pując jedynie zwyciężczyni generalnej klasyfika-
cji Pucharu Polski. Kolejnym i jak do tej pory naj-
większym wyzwaniem w obecnym sezonie był 
udział w największym turnieju szermierczym na 
świecie dla dzieci organizowanym we Wrocławiu 
– CHALLENGE WRATISLAVIA, który był jednocze-
śnie debiutem Oli w wyższej kategorii wiekowej 
tj. „Młodzików” czyli dzieci urodzonych w latach 
2002 i 2003. W najbardziej prestiżowych zawo-
dach sezonu, w których uczestniczyło 167 dziew-
cząt z całego świata, nasza zawodniczka zajęła 
10 miejsce i, co istotne, uplasowała się najwyżej 
spośród dziewcząt urodzonych w 2003 r.! Następ-
nym sukcesem Oli było zajęcie trzeciego miejsca 
w Ogólnopolskim VIII Memoriale Jerzego Jani-
kowskiego w Katowicach oraz trzeciego miejsce 
w XV Międzynarodowym Turnieju Szermierczym 
RYBNIK CUP.

laura Pinero-Valiente w tym roku wystartowa-
ła w Pucharze Europy Kadetów, zakwalifikowała 
się do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, oraz weźmie udział w Turnieju Masters 

Juniorów Młodszych (8 najlepszych zawodni-
ków) na Zamku Królewskim w Niepołomicach 
21. czerwca równolegle z Pucharem Żubrów.

Prawdziwym zwieńczeniem sezonu szermiercze-
go dzieci i młodzieży, jest od kilku lat organizo-
wany dzięki przychylności władz naszego miasta 
Turniej w Szermierczy w Niepołomicach, który 
również kończy cykl turniejów o Puchar Żubrów, 
organizowanych przez Powiat Krakowski w Ska-
winie, Krzeszowicach i Michałowicach. Niepoło-
micki turniej jest jednak wyjątkowy w skali kraju, 
jak również Europy, bo jako jedyny organizowany 
jest w oryginalnej scenerii tj. na dziedzińcu Zam-
ku Królewskiego. Dzięki temu zmagania młodych 
szermierzy mogą podziwiać nie tylko kibice szer-
mierki, ale również mieszkańcy i turyści zwie-
dzający nasze miasto. O randze naszego turnieju 
niech świadczy fakt, iż z roku na rok bierze w nim 
udział coraz większa liczba zawodników z kraju 
i zagranicy. W tym roku już w 3 turniejach wy-
startowało 351 dzieci, a w Niepołomicach przewi-
dziano ok. 200 uczestników.

Organizatorzy oraz władze Miasta i Gminy Niepo-
łomice serdecznie zapraszają na finałowy turniej 
Pucharu Żubrów edycji 2015 r., który w tym roku 
będzie organizowany w dniach 20-21 czerwca 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Ka-
zimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. 

udaNy seZoN seKcJi sZeRmieRKi uKs KaZimieRZ
SZcZePaN KuźMińSKi

szkoła szermierki UKs Kazimierz Niepołomice

sekretariat@puszcza-niepolomice.pl
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Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05 
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Pogawędki przy szydełku pn, godz. 13.30-15.30 

Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich pn, godz. 15.30-17.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet pn, godz. 18.15-19.15

Taniec Ludowy dla dzieci wt, godz. 13.30-15.00

Ośrodek Wsparcia Seniora wt, godz. 14.00-18.00 

Spotkania przy gitarze wt, godz. 18.00-20.00 

Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza śr, godz. 15.00-17.00

Próba Kapeli ludowej Wolanie śr, godz. 18.00-20.00

Próba teatralna dla młodzieży (ustalone grupy) śr, godz. 17.00-19.00 

Indywidualne warsztaty gry na instrumen-
tach; pianino, akordeon czw, godz. 13.30-17.00

Próby teatralne dla dzieci i młodzieży (wszyscy) czw, godz. 17.00-19.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz. 19.00-20.00 

Ośrodek Wsparcia Seniora pt, godz. 14.00-18.00 

Próby Kapeli Ludowej Wolanie pt, godz. 18.00-20.00

Komputery w godz. pracy placówki do godz. 18.00 

Tenis stołowy, piłkarzyki w godz. pracy placówki z wyłącze-
niem godz. zajęć w dużej sali

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim 
tel. 12 281 68 55 
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty tańca dla dzieci 6-10 lat pn, godz. 12.30-14.30

Klub Pętelka czyli pracownia krawiectwa 
amatorskiego pn, godz. 12.30-14.00

Komputery pn, godz. 15.00-18.00

Tańce w kręgu 50+ pn, godz. 19.00-20.00

Warsztaty plastyczne dla uczestników 8-9 lat wt, godz. 12.30-13.30

Pracownia modeli latających wt, godz. 14.00-16.00

Komputery wt, godz. 16.00-19.00

Klub Kobiety Aktywnej wt, godz. 19.00-20.00 

Ośrodek Wsparcia Seniora śr, godz. 12.00-16.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie śr, godz. 16.00-18.00

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych II i III śr m-ca, godz. 18.00-20.00

Komputery czw, godz. 12.00-14.00

Warsztaty rękodzieła dla seniorów czw, godz. 13.00-15.00

Warsztaty plastyczne dla uczestników 6-9 lat czw, godz. 11.45-12.30

Warsztaty plastyczne dla młodzieży powyżej 10 lat czw, godz.12.40-15.00

Klub Kobiety Aktywnej czw, godz. 19.00-20.00

Pracownia modeli latających pt, godz. 14.00-15.00

Komputery pt, godz. 12.00-15.00

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 6-10 lat pt, godz. 15.30-16.45

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 11-18 lat pt, godz. 17.00-19.00

Dom Kultury w Woli Batorskiej 
tel. 12 281 60 03 
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola pn, godz. 9.00-12.00

Zabawy rytmiczne dla dzieci 3+ pn, godz. 15.30-14.15

Spotkanie młodzieży tańczącej taniec 
nowoczesny pn, godz. 17.00-20.00

Spotkania ze sztuką – warsztaty plastyczne 
dla dzieci wt, godz. 15.30-17.00 

Kreatywne spotkania z decoupage 2 i 16 czerwca, wt, godz.17.30-19.30

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola śr, godz. 9.00-12.00

Zajęcia świetlicowe śr, godz. 13.00-15,00

Spotkanie młodzieży tańczącej taniec 
nowoczesny śr, godz. 17.00-20.00

Warsztaty baletu klasycznego czw, godz. 16.30-17.30

Warsztaty robotyki 11 i 25 czerwca, czw, godz.17.30-19.30

Indywidualna nauka gry na pianinie pt, godz. 15.30-17.45

Indywidualna nauka gry na gitarze pt, godz. 17.45-20.00

Spotkanie młodzieży tańczącej taniec 
nowoczesny pt, godz. 17.30-20.00

Tenis stołowy w godz. pracy placówki z wyłącze-
niem godz. zajęć stałych w dużej sali

Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24 
dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl

Klub miłośników gier planszowych i edukacyjnych pn, godz. 15.00-17.00

Wieczór Seniora pn, godz. 16.00-18.30

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – zabawy 
taneczne, plastyka, czytanie bajek pn, godz. 17.00-18.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 4 r. ż. śr, godz. 16.00-17.10

Warsztaty kulinarne dla dzieci I i III środa, godz. 15.30-17.30

Pomoc w nauce czw, godz. 16.30-18.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz. 18.30-19.30

Spotkanie KGW II i ostatni piątek m-ca, godz. 18.00

Warsztaty plastyki użytkowej dla młodzieży i dzieci  pt, godz. 15.30-17.00

Na sportowo i nie tylko pt, godz. 17.00-19.00

Kawiarenka internetowa codziennie godz. 15.00-19.00

Tenis stołowy codziennie godz. 16.00 – 19.00

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty budowania i programowania robotów 
- „Robotyka” od 5 r. ż. Grupa I

1 i 3 pn m-ca, godz. 16.30 - 18.30

Warsztaty budowania i programowania robotów 
- „Robotyka” od 5 r. ż. grupa II 1 i 3 wt, m-ca godz. 16.30 - 18.30

Warsztaty tańca baletowego grupa starsza wt, godz. 15.30-16.15

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki wt, godz. 16.15-17.45

Warsztaty gry na gitarze wt, godz. 14.45 -17.15

Warsztaty gry na pianinie wt, godz. 17.15-18.00

Warsztaty gry na gitarze wt, godz. 18.00-18.45

Warsztaty gry na pianinie wt, godz. 18.45-19.30

Warsztaty gry na gitarze wt, godz. 19.30-20.40

Warsztaty tańca baletowego grupa młodsza wt, godz. 17.45-18.30

Warsztaty rękodzieła artystycznego – przenoszenie 
obrazu na materiał i stały podkład (transfer) c.d. 09 czerwca, wt, godz.18.00 

Warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci 3+ śr, godz. 16.30-17.15

Aerobik dla dziewcząt i kobiet śr. godz. 19.00 – 20.00

Spotkania ze sztuką – warsztaty dla dzieci czw, godz. 13.00-14.30

Spotkania ze sztuką – warsztaty dla młodzieży czw, godz. 14.30-16.00

Akademia decoupage pasta 3 D – c.d. 18 czerwca, czw, godz. 18.00 

Tańce Świata 50 + czw, godz. 17.00-18.00

Rodzinne warsztaty przy ceramiki  maj, czw, godz. 18.00 

Warsztaty tańca nowoczesnego – dzieci pt, godz. 16.15-17.15

Warsztaty tańca nowoczesnego – młodzież pt, godz. 17.15-18.15

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52 
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Mali Zagórzanie pn, godz. 18.00-20.00

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie pn, godz. 20.00-22.00

Warsztaty kulinarne dla dzieci kl 1-3 wt,godz,16.00 -17.30

Nordic Waking wt, godz. 19.00-20.00

Rytmika dla dzieci śr, godz. 15.30-16.30

Warsztaty teatralne dla dzieci śr, godz. 16.00-17.30

Domy Kultury

Serdecznie zapraszamy do poznania i skorzystania z oferty domów kultury gminy Niepołomice.
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Formacja taneczna mażoretek pn, godz. 17.00-19.00

Ośrodek Wsparcia Seniorów pn, godz. 16.00-20.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych wt, godz. 12.30-13.30

Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych wt, godz. 13.30-14.30

Klub Babskie pogaduchy wt, godz. 17.00-19.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet wt, godz. 18.00-19.00

Warsztaty taneczne dla dzieci młodszych śr, godz. 11.30-13.00

Warsztaty rękodzieła – szydełkowe wariacje śr, godz. 12.45-15.00

Gałgankowy świat – uczymy się szyć śr, godz. 15.30-17.00

Zabawy rytmiczne dla dzieci 3+ zapisy śr, godz. 18.00-18.45

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci młodszych czw, godz. 12.30-13.30

Wyczarowane z papieru – zajęcia dla dzieci 
starszych czw, godz. 13.30-14.30

Ośrodek Wsparcia Seniorów czw, godz. 16.00-20.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz. 18.00-19.00

Gry i zabawy świetlicowe pt, godz. 12.30-15.00

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 7+ pt, godz. 13.30-14.30

Tenis stołowy pt, godz. 15.00-17.00

Kawiarenka internetowa piątek - godz. 17.00-19.00

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel.12 281 32 64 
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl

Tenis stołowy, szachy i inne gry stolikowe wt, godz. 17.00-18.00

Spotkania KRiE (drugi i czwarty wtorek miesiąca) wt, godz. 18.00-19.00

NordicWalking wt, godz. 18.00

Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci śr, godz. 14.00-15.00

Malowanki dla przedszkolaków śr, godz. 15.00-16.00

Warsztaty bibułkarstwaidecoupage dla dorosłych czw, godz. 15.00-17.00

Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci pt, godz. 14.00-15.00

Warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci 
i młodzieży pt, godz. 15.00-17.00

Tenis stołowy pt, godz. 17.00-18.30

NordicWalking pt, godz. 18.00

Kawiarenka internetowa codziennie w godz. pracy placówki

filia Niepołomice Jazy
Tenis stołowy pn, godz. 14.15-18.00

Siłownia pn, godz. 14.15-18.00

Piłka siatkowa pn, godz. 14.15-18.00

Karate kyokushin pn, godz. 18.00-20.00

Warcaby, szachy wt, godz. 14.15-15.15

Koszykówka wt, godz. 15.30-17.30

Siłownia wt, godz. 16.00-18.00

Zajęcia na basenie śr, godz. 15.00-18.00

Siłownia czw, godz. 14.15-16.15

Halowa piłka nożna czw, godz. 16.00-18.00

Zajęcia artystyczno-plastyczne czw, godz. 16.00-17.00

Piłka ręczna pt, godz. 14.15-15.15

Siłownia pt, godz. 15.30-18.00

Halowa piłka nożna pt, godz. 17.00-18.00

Klub Kultury w Suchorabie 
tel. 12 284 05 57 
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl

Klub Malucha pn, godz. 10.30-13.30

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych pn, godz. 13.30-14.15

Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy pn, godz. 14.15-15.30

Klub Malucha wt, godz. 10.00-13.00 

Grupa teatralna Promyczek wt, godz. 13.00-14.00 

„Książka – mój przyjaciel” Wspólne czytanie 
bajek i wierszy. wt, godz. 14.00-15.30

Klub Malucha śr, godz. 10.00-13.00 

Nordic Walking śr, godz. 19.00-20.00

„Gadu-gadu” – wieczór w damskim gronie śr, godz. 20-00-21.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet śr, godz. 19.00-20.00

ZPiT Zagórzanie warsztaty wokalne-emisja głosu śr, godz. 19.15-20.15

Warsztaty tańca ludowego ZPiT Zagórzanie śr, godz. 20.15-22.15

Zajęcia świetlicowe czw, godz. 16.00-17.00

Język angielski dla dzieci czw, godz. 17.00-18.00

Nordic Waking czw, godz. 19.00-20.00

Spotkania ze sztuką dla dzieci i młodzieży pt, godz. 15.00-16.30

Warsztaty kulinarne dla dzieci kl 4-6 pt, godz. 16.30-18.00

Klub ochrony tradycji staropolskich pt, godz. 19.00-20.30

Aerobik  dla dziewcząt i kobiet pt,  godz.19.00-20.00

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

Kawiarenka internetowa codziennie w godz. pracy placówki

Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63 
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl

Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne pn, godz. 14.00-15.30 

Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych i starszych pn, godz. 16.00-19.00

Pomoc w nauce, zabawy z ortografią wt, godz. 15.00-17.30 

Gry planszowe, zabawy sportowo-muzyczne wt, godz. 17.30-18.30 

Gry i zabawy dla dzieci (łamigłówki, kalambury) śr, godz. 14.00-15.30 

Gry planszowe, zajęcia w terenie śr, godz. 15.30- 17.00

Zabawy rytmiczno-muzyczne dla dzieci śr, godz. 17.30-18.15

Gry i zabawy sportowe, gry planszowe czw, godz. 14.30-16.00

Gry planszowe, zabawy różne czw, godz. 16.00-18.00

 Taniec nowoczesny, hip-hop dla dzieci pt, godz. 15.00-16.00 

Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne pt, godz. 16.00-18.00 

Taniec nowoczesny, hip-hop dla młodzieży pt, godz. 18.30-19.30 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet pt, godz. 20.30-21.30

Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy placówki

Kawiarenka komputerowa codziennie w godz. pracy placówki 

Tenis stołowy, piłkarzyki
wt, godz. 18.30-20.00
śr, godz. 18.30-19.30
czw, godz. 18.00-20.00

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66 
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty gry na keyboardzie pn, godz. 14.00-15.00

Warsztaty rysunku dla dzieci starszych pn, godz.15.30-17.00

Magia farb - warsztaty plastyczne dla dzieci pn, godz. 17.15-18.45

Ze sztuką na Ty- historia sztuki dla najmłodszych wt, godz. 16.30-17.45 

Gry i zabawy edukacyjne wt, godz. 18.30-19.00

3D - tworzenie różnorodnych form przestrzennych I - III środa m-ca, godz. 16.30-18.30 

Warsztaty decoupage II i IV środa m-ca, godz. 16.30-18.30

Magia farb - warsztaty plastyczne dla dzieci pt, godz. 16.30 - 17.00

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – czytanie 
bajek i przygotowywanie ich inscenizacji pt. godz. 16.00-17.30

Czas na Kobiety pt, godz. 17.30-19.30

Dekoratornia – warsztaty z rękodzieła 
artystycznego II i IV piątek - godz. 18.00 – 20.00

Podstawy szycia – zajęcia dla dzieci i młodzieży sb, godz. 10.00-11.00

Poznajemy nowe smaki – zajęcia kulinarne sb, godz. 11.00-12.30

Gry i zabawy edukacyjne Sb, Godz. 12.30- 13.30

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy placówki 

Siłownia oraz tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki 

Kafejka internetowa codziennie w godz. pracy placówki 

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

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 4+ pn, godz. 16.00-17.00

Domy Kultury
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Klub Malucha czw, godz. 10.00-13.00

Język angielski dla dzieci starszych czw, godz. 13.45-14.45

Automatyka i robotyka dla dzieci i młodzieży każdy 2 czw m-ca  trwają zapisy

Klub Malucha pt, godz. 11.00-13.00 

Warsztaty rękodzieła artystycznego 28 maja godz.16.30

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy 

Komputery codziennie w godz. pracy 

Dom Kultury w chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Szkółka gitarowa pn, godz. 16.00-17.00

Próba zespołu Chobot Blues Band pn, godz. 17.00-20.00

Pracownia modelarska wt, godz. 15.00-17.00

Studio Piosenki/ Studio Nagrań wt, godz. 17.00-19.00 

Szkółka gitarowa śr, godz. 16.00-20.00

Tenis stołowy czw, godz. 16.00-18.00

Warsztaty muzyczne/Studio Nagrań czw, godz. 18.00-20.00

Szkółka gitarowa pt, godz. 16.00-20.00

Zajęcia fitness - Nordic Walking na terenie 
Puszczy Niepołomickiej wg ustaleń tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora III nd m-ca 

Dom Kultury iNSPirO w Podłężu
tel. 664453071
www.inspiro.org, biuro@inspiro.org, beata@inspiro.org

Joga (warsztaty bezpłatne) pn, godz. 9.00-10.00

Dziecięca matematyka, 5 lat pn, godz. 14.30-15.30

Dziecięca matematyka, 6 lat pn, godz. 16.20-17.20 

Warsztaty teatralne, szkoła podstawowa pn, godz. 16.15-17.15

Warsztaty teatralne, młodzież 
(warsztaty bezpłatne) pn, godz. 17.30-19.00

Zajęcia dla maluszków, 2 lata pn, godz. 17.00-18.00

Zajęcia dla maluszków, 3 lata pn, godz. 18.15-19.15

W trampkach po mapie, 5-6 lat wt, godz. 14.30-15.30

W trampkach po mapie, 7-10 lat wt, godz. 15.45-16.45

Do trzech razy sztuka, 7-10 lat wt, godz. 16.15-17.15

Cztery pory sztuki, 4 lata wt, godz. 17.30-18.30

Robotyka, 6-7 lat wt, godz. 15.45-16.45

Robotyka i Elektronika, 8-10 lat wt, godz. 17.00-18.30

Robotyka i Elektronika, 11 lat wt, godz. 18.30-20.00

Under Construction, 5-6 lat śr, godz. 16.15-17.15

Under Construction, 7-8 lat śr, godz. 17.30-18.30

Level Up, maluszki z rodzicami śr, godz. 11.30-12.15

Level Up , 5-6 lat śr, godz. 14.15-15.00

Balet 4 lata pt, godz. 15.15-16.00

Balet 5 lat śr, godz. 15.15-16.15

Balet 6-7 lat śr, godz. 16.15-17.15
pt, godz. 16.00-17.00

Balet 5-6 lat śr, godz. 17.15-18.15
pt, godz. 17.00-18.00

Balet 8-13 lat śr, godz. 18.15-19.15
pt, godz. 18.00-19.15

Taniec współczesny, szkoła podstawowa śr, godz. 19.15-20.15

Patchwork, dorośli (warsztaty bezpłatne) śr, godz. 17.15-19.15

Patchwork, dorośli (warsztaty bezpłatne) śr, godz. 19.30-21.30 

Historia czwartego kąta, architektura dla dzieci 
5-6 lat czw, godz. 16.30-17.30

Historia czwartego kąta, architektura dla dzieci 
7-12 lat czw, godz. 17.45-18.45

Karate, Akademia Karate Tradycyjnego 
Niepołomice czw, godz. 15.00-16.00

Pięć czwartych, dzieci 2-3 lata, z rodzicami czw, godz. 16.15-17.00

Rodzinna robotyka, warsztaty rodzinne czw, godz. 18.00-19.30 

Patchwork, dorośli (warsztaty bezpłatne) czw, godz. 17.15-19.15

Patchwork, dorośli (warsztaty bezpłatne) czw, godz. 19.30-21.30

Under Construction, gimnazjaliści pt, godz. 15.15-16.00

Under Construction, 9-11 lat pt, godz. 16.45-17.45

Małopolskie centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65 
e-mail:kontakt@mcdis.pl

nauka gry na gitarze klasycznej, 
(zajęcia indywidualne)

pn, godz. 13.00 - 20.00

nauka gry na pianinie (indywidualne) pn, godz. 13.00-20.00

nauka gry na gitarze elektrycznej (indywidualne) pn, godz. 16.00-20.00

zajęcia wokalne (indywidualne) pn, godz. 14.00-20.00

zajęcia wyrównawcze (j. polski, kl. IV) pn, godz. 13.00-13.45

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. V) pn, godz. 14.00-14.45

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. VI) pn, godz. 15.00-15.45

joga zdrowy kręgosłup + dla kobiet w ciąży pn, godz. 17.00-17.55

joga początkujący pn, godz. 18.00- 18.55

joga ogólna pn, godz. 19.00-20.15

PILATES + joga (zajęcia o poranku) wt, godz. 8.30-9.30

nauka gry na gitarze klasycznej, 
(zajęcia indywidualne) wt, godz. 13.00-20.00

zajęcia wokalne (indywidualne) wt, godz. 14.00-20.00

nauka gry na perkusji (indywidualne) wt, godz. 14.00-20.00

nauka gry na pianinie (indywidualne) wt, godz. 14.00-20.00

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. III) wt, godz. 12.50-13.35

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. III) wt, godz. 13.45- 14.30

zajęcia wyrównawcze (j. polski, kl. IV) wt, godz. 14.40-15.25

zabawy z dźwiękiem, 
(zajęcia gordonowskie dla najmłodszych) wt, godz. 17.00-18.00

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. V) śr, godz. 14.00-14.45

zajęcia wokalne (indywidualne) śr, godz. 14.00-20.00

nauka gry na pianinie (indywidualne) śr, godz. 14.00-20.00 

nauka gry na gitarze elektrycznej (indywidualne) śr, godz. 15.00-20.00

nauka gry na gitarze klasycznej, 
(zajęcia indywidualne) śr, godz. 16.30-20.30

szachy śr, godz. 14.30-18.00

taniec Break Dance (5-7 lat) śr, godz. 16.00-16.55

taniec Break Dance (8-12 lat) śr, godz. 17.00-17.55

joga początkujący śr, godz. 18.00-19.00

joga ogólna śr, godz. 19.00-20.15

Pilates + joga (zajęcia o poranku) czw, godz. 8.30-9.30

gimnastyka dla seniorów czw, godz. 9.45-10.45

zajęcia wyrównawcze (j. polski, kl. IV) czw, godz. 12.45-13.30

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. III) czw, godz. 13.45-14.30

zajęcia wokalne (indywidualne) czw, godz. 14.00-20.00

nauka gry na perkusji (indywidualne) czw, godz. 14.00-20.00

taniec MIX (7-9 lat) czw, godz. 15.00-16.00

tańcowanie (rytmika + balet, 4-5 lat) czw, godz. 16.10-17.10

taniec kreatywny (5-6 lat) czw, godz. 17.15-18.15

taniec współczesny (9-12 lat) czw, godz. 18.20- 19.35

taniec towarzyski dla dorosłych (pary) czw, godz. 20.00-21.00

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. II) pt, godz. 13.00- 13.45

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. IV) pt, godz. 13.50- 14.35

zajęcia wyrównawcze (j. angielski, kl. IV) pt, godz. 14.40-15.25 

szachy pt, godz. 14.30-18.00 

zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-7 lat) pt, godz. 17.00- 18.00

nauka gry na rogu myśliwskim pt, godz. 18.00-21.00
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