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Prawie 40 lat czekali mieszkańcy
Woli Zabierzowskiej
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w swojej miejscowości.
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Podsumowania, remonty, plany

Zmiany w Prawie budowlanym

125-lat OSP Niepołomice

Koniec lata to dobry moment do pierwszych podsumowań sezonu budowlanego.
O zakresie wykonanych robót, planach na
jesień, a także o najbliższych imprezach
plenerowych opowiada burmistrz Roman
Ptak w rozmowie z Szymonem Urbanem.

Od 28 czerwca obowiązują nowe przepisy
Prawa budowlanego. Nowe rozwiązania
mają uprościć i przyspieszyć proces
budowlany większości inwestycji.

18 i 19 lipca w Niepołomicach obchodzono
jubileusz 125-lecia powstania jednostki
OSP w Niepołomicach oraz 105–lecia
Strażackiej Reprezentacyjnej Orkiestry
Dętej Miasta i Gminy Niepołomice „Lira”.
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V ŚWIĘTO ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH Niepołomice 13 września 2015

Scena przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, sala lustrzana

14.00 Z Traktu Królewskiego do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa
– przemarsz stowarzyszeń
14.15 Marsze i melodie regionalne
OSP Niepołomice – Orkiestra Lira
14.40 Taniec mażoretkowy
Niepołomickie Mażoretki z Domów Kultury w Zabierzowie
Bocheńskim i Zakrzowie
14.55 Pokaz ju-jutsu
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Target
15.15 Koncert Miejskiego Chóru Cantata
15.35 Pokazy hippiczne na parkurze (przerwa na scenie)
16.00 Świat tańca
Gimnazjalny Klub Sportowy Grunwald
16.15 Pokaz ju-jutsu
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Target
16.35 Cheer Angels
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Ikar
16.45 Pokaz muaythai
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Target
17.00 Cheer Angels
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Ikar
17.10 Pokaz wschodnich sztuk walki oraz technik samoobrony
i relaksacji
Sekcja Kung-fu PTG Sokół
17.25 Cheer Angels
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Ikar
17.35 Pokaz karate tradycyjnego
Akademia Karate Tradycyjnego
18.00 Grupa Junior Dance
Akademia Fitness i Tańca przy AKT Niepołomice
18.10 Kyokushin semi contact i full contact
Niepołomicki Klub Karate Kyokushin
18.45 Rewia tańca
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Niepołomice

14.30-19.00 Wystawa twórczości członków stowarzyszenia
oraz warsztaty artystyczne
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, sale warsztatowe
14.30-19.00 Prezentacja sprzętu radiokomunikacyjnego oraz łączności
radiowych na pasmach amatorskich
Niepołomicki Klub Krótkofalowców SP9MOA przy Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym
14.30-15.30 Zabawy i gry edukacyjne dla dzieci
Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
14.30-19.00 Bezpłatne porady prawne
Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, sala widowiskowa
15.40-16.40 Zaśpiewaj z Cantatą – zdobywanie sprawności śpiewaka
Miejski Chór Cantata

Teren przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa
16.00-18.00 Kiedy giermek staje się rycerzem a dama wybranką
– Otwarte warsztaty rodzinne
Z miłości do wsi
14.30-19.00 Obóz rycerski z konkurencjami
Niepołomickie Bractwo Rycerskie
14.30-17.30 Prezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z RozszczepemKręgosłupa
i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością
14.30-19.00 Gry i zabawy harcerskie, przeprawa po linie
Szczep Puszcza
14.30-19.00 Megapuzzle niepołomickie
Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic
14.30-19.00 Budżet obywatelski – prezentacja projektów
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
14.30-19.00 Akademia siatkówki UKS Wola
Uczniowski Klub Sportowy Wola
15.45-16.45 Turniej sportowy dla dzieci i rodziców
Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
16.00 Rozgrzewka koszykarza – konkurs rzutów do kosza
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Ikar

Parking przy Zamku Królewskim
16.00 Wspólny trening nordic walkingu
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Puszystych
15.40 Pokazy hippiczne
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Dziecięce Marzenia
15.00-18.00 Zawody strzeleckie z pistoletu wiatrówkowego
Ognisko TKKF Wiarus
16.00-17.30 Przejażdżki konne dla dzieci
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Dziecięce Marzenia
17.00 Prezentacja sprzętu strażackiego. Układanie wieży ze skrzynek
OSP Niepołomice

Zamek Królewski, Sala Akustyczna
17.30-19.00 Koncert na otwarcie XXIV sezonu artystycznego
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki
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Jak ten czas leci…
Truizm? Oczywiście, co jednak nie zmienia faktu,
że znowu to najlepszy komentarz do naszej rzeczywistości. Dopiero co zaczynaliśmy wakacje,
z głowami pełnymi pomysłów i planów na wypoczynek, a teraz – może i trochę bardziej opalone
– dzieciaki muszą pakować książki i wyruszać do
szkoły. Nie ma na co narzekać, lato się w tym roku
wykazało, nawet u nas były tropikalne upały, tym
bardziej jednak trudno się z nim rozstać i wpadać
znowu w rutynę szkolno-zajęciową.
We wrześniowej Gazecie Niepołomickiej przypomnimy wakacyjne największe wydarzenia
w naszej gminie, burmistrz Roman Ptak opowie o tym, co w tym czasie udało się zrobić,
a co jeszcze przed nami. Poza tym będzie można
przeczytać sporo wakacyjnych relacji, które dla
uczestników są już tylko wspomnieniem, ale dla
innych mogą być inspiracją, gdzie pojechać i jak
wypoczywać kolejnym razem. Sporo czasu do
kolejnych wakacji, więc można śmiało planować.
Przygotowaliśmy także sporo informacji o tym,
co będzie można robić w naszej gminie w roku
szkolnym 2015/2016, na jakie zajęcia i warsztaty
się zapisać. Rozwijanie pasji pomoże nam przetrwać czas do kolejnych wakacji.
Przypominamy też szczegóły organizacyjne
nadchodzącego referendum oraz zapraszamy
do włączenia się do rozmowy o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Piszemy o tym, co dzieje się w sprawie naszego
budżetu obywatelskiego, a także kończymy cykl
o sołectwach. Jest różnorodnie, dlatego mam
nadzieję, że każdy znajdzie we wrześniowej gazecie, coś dla siebie.
Zapraszam do lektury
redaktor naczelna
Joanna Kocot
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Temat miesiąca

PoDSUMowaNia,
REMONTy, PlANy

Koniec wakacji to dobry moment do pierwszych podsumowań sezonu budowlanego.
W naszej gminie wiele prac jest już na ukończeniu. O zakresie wykonanych robót,
planach na jesień, a także o najbliższych imprezach plenerowych opowiada
burmistrz Roman Ptak w rozmowie z Szymonem Urbanem.
Szymon Urban: Miesiące letnie to tradycyjnie
okres budowlany. Słoneczna, bezdeszczowa
pogoda sprzyja prowadzeniu prac budowlanych?
Roman Ptak: Sezon budowlany w pełni. Pogoda
sprzyja, jednak kilka sierpniowych dni dało się
mocno we znaki osobom pracujących pod gołym niebem. Ale roboty ubywa.
Dwie duże inwestycje trwają w Staniątkach.
Na jakim są etapie i kiedy możemy się spodziewać ich zakończenia?
Budynek Domu Pomocy Społecznej z zewnątrz
jest już gotowy. Teraz trwają prace wykończeniowe w środku. Wybraliśmy już dostawcę wyposażenia. Na ostateczny montaż potrzebujemy
około dwóch do trzech miesięcy.
Kto będzie zarządzał tym obiektem?
Jedno ze stowarzyszeń. Obecnie trwa rekrutacja pracowników. Przed nami intensywna
jesień. Trzeba dopiąć wiele spraw organizacyjnych oraz ostatecznie przenieść tu pensjonariuszy. Później żmudna praca przy rozliczeniu
dotacji pozyskanej z Unii Europejskiej. Przewiduję, że obiekt pełną parą ruszy z początkiem
przyszłego roku.
Trwają też prace przy przebudowie dróg lokalnych w Staniątkach, Podłężu i Zagórzu.
Zgadza się. W naszej gminie to już piąta inwestycja współfinansowana z rządowego programu
przebudowy dróg lokalnych, czyli z tak zwanych
„Schetynówek”. Tegoroczny projekt okazał się
trudniejszy od poprzednich. Pierwsze problemy pojawiły się już na etapie oceny wniosków
w Urzędzie Wojewódzkim, ponieważ po konsultacjach z mieszkańcami Staniątek, Podłęża i Zagórza pojawiły się drobne zmiany projektowe
i inne rozwiązania techniczne. Spowodowało to
rozszerzenie projektu o prace dodatkowe, których pierwotny wniosek nie przewidywał. Przez
to obcięto nam dofinansowanie o około 800 tysięcy złotych. To koszty, które musimy ponieść,
aby wykonać tą inwestycję z myślą o mieszkańcach, co uważam za ważniejsze niż kurczowe
trzymanie się rozwiązań przyjętych na etapie
składania wniosku. Cieszę się, że Radni podzielili
ten sposób myślenia i znaleźli w budżecie brakujące pieniądze.
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Temat miesiąca
a jak odbije się to na terminie realizacji inwestycji?

Dlatego zdajemy sobie sprawę z konieczności
jej poszerzenia. Po naradach z drogowcami
oraz po wizytach w terenie wiemy, że trzeba
poszerzyć około 300 metrów drogi, od kościoła na Jazach po sam budynek. Oczywiście
wzdłuż drogi powstanie chodnik. Bezpieczeństwo dzieci oraz przejezdność tej drogi są dla
nas najważniejsze. Chcemy, aby po nawróceniu
przy szkole, rodzice wracali samochodami tą
samą drogą. Nie przewidujemy powrotu przez
ulicę Grzybową. Nie chcemy też wprowadzać
dróg jednokierunkowych.

Chciałbym, aby cena odbioru odpadów dla
mieszkańców była na tym samym poziomie.
Ewentualna zmiana wiąże się z dużymi problemami organizacyjnymi, których wolałbym
wszystkim oszczędzić.

26 sierpnia upływa termin składania ofert
w przetargu na odbiór odpadów. Dotychczasową umowę podpisaliśmy na nietypowy
okres dwóch i pół roku i obowiązuje do końca grudnia. Było to ryzykowne posunięcie,
ale opłaciło się, ponieważ cena za jaką MPGO
świadczy tą usługę jest atrakcyjna. Jednocześnie dużo samorządów, które pierwsze
umowy podpisały na krótszy okres, jest już
po przetargach. Z rozmów z Burmistrzami
wiem, że cena za usługę wzrosła o 20 do 30
procent. Wszystko okaże się po otwarciu ofert.

We wrześniu czekają nas małe jubileusze – piąta edycja Święta Organizacji Pozarządowych
i dziesiąta edycja Pól Chwały. Pierwsza impreza będzie okazją do zapoznania się z ofertą
najaktywniejszych NGO-sów. Druga to żywa
lekcja historii i patriotyzmu. A sezon zakończymy 11 listopada podczas Narodowego Święta
Niepodległości, które uświetni koncert artysty o pseudonimie Mrozu. Oczywiście to nie
wszystko, ale po więcej szczegółów odsyłam
tradycyjnie na naszą stronę internetową oraz
na portale społecznościowe.

Zmiany w projekcie już na początku spowodowały małe opóźnienie. Jednak myślę, że termin
zakończenia prac, przewidziany na koniec października zostanie dotrzymany. Pamiętajmy, że
to duża inwestycja, której budżet wynosi około 5,5 mln złotych. Momentami jest nerwowo,
ponieważ prace zbiegają się z dwiema innymi
inwestycjami: przebudową linii kolejowej oraz
budową kanalizacji w Zagórzu. Wiem, że dla
mieszkańców to trudny okres, ale jak zawsze
podczas takich inwestycji, proszę o cierpliwość. Niedługo powstaną kolejne odcinki chodnika
Do końca roku będzie po wszystkim.
przy drodze wojewódzkiej.

Na meczu Pucharu Polski, gdy Puszcza Niepołomice podejmowała Lechię Gdańsk, padł
rekord frekwencji.

Cieszy mnie, że to spotkanie obejrzała rekordowa ilość 1716 kibiców. Cieszy mnie też, że
dzięki przebudowie obiekt może pomieścić do
2000 osób. Bez przebudowy stadionu 700 kibiców musiałoby odejść z kwitkiem. Nie mówiąc
już o samym wyglądzie tego leciwego obiektu.
a jak idą prace przy budynku Centrum Bo- Tym razem nowe chodniki powstaną w ZaNaturalnie, że tyle osób chciałoby się widzieć
cheńska?
krzowie i w Woli Batorskiej. Powstaną też zana wszystkich meczach ligowych, jednak zestatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Przy
Prace wewnątrz obiektu są zakończone w 85%.
wiając liczbę osób zasiadających na trybunach
Czekamy na dostawę mebli i wyposażenia. Nie- współfinansowaniu ‘pół na pół’ z Zarządem z ilością mieszkańców wypadamy dużo lepiej
długo wykonawca zabiera się za zagospoda- Dróg Wojewódzkich możemy stopniowo po- niż chociażby Kraków. Wierzę, że wraz z poprarowanie terenu wkoło budynku, zatem postęp prawiać bezpieczeństwo na tej ruchliwej ulicy. wą wyników sportowych, więcej osób będzie
prac będzie widoczny gołym okiem. Inwestycja Równocześnie trwają prace projektowe i nieba- oglądało mecze ‘Żubrów’. A inwestycje w klub to
musiała być połączona z montażem pomp cie- wem rozpiszemy przetarg na budowę chodni- oczywiście inwestycja w młodzież. Przez wszystpła. Udało się to zrobić dzięki dodatkowym środ- ka z Zabierzowa Bocheńskiego do Woli Zabie- kie sekcje Puszczy przewija się obecnie niemal
kom z Programu Solarnego. Pozwoli to zmniej- rzowskiej.
400 osób, swój inauguracyjny mecz rozegrały
szyć koszty utrzymania obiektu, ale odbije się na Jednak są fragmenty, na których ta droga się
niedawno także zawodniczki sekcji żeńskiej
terminie jego oddania. Obawiam się, że wstęp- aż prosi o generalny remont.
Puszczy Niepołomice…
nie zakładany termin wrześniowy nie zostanie
To
droga,
która
przecina
naszą
gminę
ze
wschodotrzymany. Jednak uważam, że jeśli obiekt ma
Niedługo wybierzemy projekty do realizacji
służyć przez długie lata, warto popracować nad du na zachód, ciągnąc się przez 25 kilometrów. w ramach Budżetu obywatelskiego. Jak przeWielokrotnie remontowana w niedalekiej prze- biega wdrażanie projektu?
nim dłużej.
szłości doczeka się generalnej przebudowy na
Po próbach wypracowania koncepcji budo- odcinku od ulicy Batorego w Niepołomicach do Jestem pozytywnie zaskoczony. Wpłynęło do
wy nowej szkoły na osiedlu Jazy wydaje się, Chobotu. Finansowanie tego zadania jest prze- nas 136 projektów. Tylko niewielką część z nich
że jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia tego widziane w Małopolskim Regionalnym Progra- musieliśmy odrzucić z przyczyn formalnych.
projektu. ostatecznie budowa sfinansowana mie Operacyjnym, ale samej inwestycji, z uwagi To świadczy o dobrym przygotowaniu pomybędzie z budżetu gminy.
na złożoność projektów i decyzji środowisko- słodawców. Ci pomysłodawcy teraz będą proW Polsce szkoły raczej są zamykane niż budo- wych, należy się spodziewać dopiero w 2018 wadzić kampanie informacyjne zachęcając do
głosowania na ich projekty. Ostateczną listę zawane. U nas jest odwrotnie. Liczba mieszkań- roku.
ców, w tym objętych obowiązkiem szkolnym, a jak idą prace przy remoncie dróg lokal- akceptowanych projektów poznamy w drugiej
połowie października.
wzrasta. A z tym konieczność znalezienia do- nych?
datkowych miejsc w szkołach. A w przypadku
w mediach dużo ostatnio słychać o katastrobraku miejsc, pojawia się konieczność budowy Corocznie staramy się wydawać około dwóch
nowej placówki. Faktycznie, początkowo stara- milionów złotych na przebudowę i asfaltowa- falnych skutkach braku opadów. Rekordowo
liśmy się zrealizować tą inwestycję w oparciu nie dróg lokalnych. W tym miejscu chcę po- niski poziom wód zmusił niektóre samorząo Partnerstwo Publiczo-Prywatne. Jednak za dziękować mieszkańcom osiedla Zagrody za dy do wprowadzenia ograniczeń w zużyciu
tym chwytnym hasłem kryje się zbyt wiele nie- cierpliwość. Budowana jest u nich sieć kana- wody.
jasności. Prawo wydaje się niejasne. Niepewne lizacji opadowej, chodników i dróg. To czaso- Jak każdym zasobem naturalnym, wodą należy
jest czy koszty budowy inwestycji w ramach chłonne zadanie, ale jednoznacznie pozytyw- gospodarować oszczędnie bez względu na waPPP nie będą wliczone we wskaźnik zadłużenia nie wpłynie na bezpieczeństwo. Poszerzona runki. Jednak dzięki wartemu niemal sto milioGminy. Dodatkowo partner prywatny nie jest ulica Młyńska czy nowe chodniki to tylko nienów złotych projektowi z Funduszu Spójności
instytucją charytatywną i za wejście w taki in- które rozwiązania, które wpłyną na jakość życia
nie musimy się bać o wodę dla Gminy Niepoteres dolicza sobie niemałą opłatę. To wszystko mieszkańców.
łomice. Korzystamy ze starannie oczyszczonej
spowodowało, że zdecydowaliśmy się zrealizoNiedługo poznamy firmę, która przez kolejne wody z rezerwuarów podziemnych.
wać ten projekt w tradycyjny sposób, czyli z butrzy lata będzie odbierać od mieszkańców
dżetu Gminy.
odpady komunalne. Czego należy się spo- Przed nami kolejne edycje ważnych imprez
z corocznego kalendarza.
Jeśli już wiemy jak szkoła powstanie to nale- dziewać?
ży zapytać kiedy to się stanie?

Prace koncepcyjne się zakończyły. Teraz przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy
oraz specyfikację przetargową. Chcę w połowie
września ogłosić przetarg. Na chwilę obecną termin oddania szkoły do użytku 1 września 2017
roku wydaje się niezagrożony.
Jak zaplanowany został dojazd do tej placówki?
Do działki, na której zlokalizowana zostanie
szkoła, prowadzi obecnie dość wąska droga.
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Temat miesiąca

INFORMACJA
BuRMIstRzA MIAstA I GMINy NIepOłOMICe
z dnia 20 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji
do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1.

Osiedla: Boryczów i Piaski

Zamek Królewski w Niepołomicach ul. Zamkowa 2

2.

Osiedle Śródmieście

Zamek Królewski w Niepołomicach ul. Zamkowa 2
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3.

Osiedle Zakościele

Zamek Królewski w Niepołomicach ul. Zamkowa 2

4.

Osiedle Zagrody

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach
ul. Zamkowa 4

5.

Osiedle Podgrabie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach ul. Sportowa 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Osiedle Jazy

6.

Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej
w Niepołomicach ul. Zabierzowska 24
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7.

Sołectwo Podłęże

Niepubliczne Gimnazjum w Podłężu

8.

Sołectwo Staniątki

Dom Kultury w Staniątkach

9.

Sołectwa: Suchoraba, Zagórze, Słomiróg, Zakrzowiec

Dom Kultury w Zagórzu

10.

Sołectwa: Ochmanów i Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

11.

Sołectwo Wola Batorska

Dom Kultury w Woli Batorskiej
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12.

Sołectwo Zabierzów Bocheński

Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabierzowie Bocheńskim

13.

Sołectwa: Chobot i Wola Zabierzowska

Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej

Głosowanie w ogólnokrajowym referendum odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.
Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Niepołomice wyznacza się Obwodowe Komisje do Spraw Referendum Nr 2 w Zamku
Królewskim w Niepołomicach, Nr 5 w Remizie OSP w Niepołomicach ul. Sportowa1, Nr 6 w Domu Dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach ul.
Zabierzowska 24 oraz Nr 11 w Domu Kultury w Woli Batorskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
(-) Roman Ptak
1)

4

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171,
poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072
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ZaRZądZenie nR 81 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 10 sierpnia 2015 roku
w sprawie:
powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

ogólnokrajowym ( Dz. U z 2003 r. Nr 57 poz. 507 go zarządzenia.
ze zm.) – zarządzam, co następuje :
§2
Wykonanie zarządzenia powierz się Urzędniko§1
wi Wyborczemu Miasta i Gminy Niepołomice.
Powołuje obwodowe komisje do spraw referen§3
dum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na podstawie § 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 dla państwa w dniu 6 września 2015 r., w skłai 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum dzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejsze-

(-) Roman Ptak

Zał. nR 1 dO ZaRZądZenia nR 81/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 10 sierpnia 2015 roku
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 1 w Niepołomicach - Zamek Królewski
w Niepołomicach ul. Zamkowa 2
1. Piotr Krzysztof Burda zam. Niepołomice
2. Renata Katarzyna Sikora zam. Staniątki
3. Iwona Sabina Iwulska zam. Niepołomice
4. Bartosz Wiktor Szczepara zam. Niepołomice
5. Paulina Małgorzata Zielińska zam. Niepołomice
6. Teresa Maria Zając zam. Niepołomice
7. Sylwia Magda Ołowska zam. Niepołomic
8. Renata Iwona Szczepara - pracownik samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 2 w Niepołomicach - Zamek Królewski
w Niepołomicach ul. Zamkowa 2
1. Zuzanna Dobrosława Korabik zam. Niepołomice
2. Iwona Weronika Rejduch zam. Staniątki
3. Katarzyna Maria Konstanty zam. Staniątki
4. Edyta Iwona Zborowska zam. Wola Batorska
5. Monika Bożena Smaza zam. Niepołomice
6. Renata Jach zam. Niepołomice
7. Michał Tomasz Potaczek zam. Zabierzów Bocheński
8. Katarzyna Trzos-Panasiuk - pracownik samorządowy

Pożarnej w Niepołomicach ul. Sportowa 1
1. Janusz Czesław Iwulski zam. Niepołomice
2. Alina Joanna Konarzewska zam. Niepołomice
3. Danuta Kazimiera Dudzieńska zam. Podłęże
4. Katarzyna Magdalena Nowak zam. Niepołomice
5. Kacper Marcin Czuraj zam. Niepołomice
6. Katarzyna Beata Książek zam. Niepołomice
7. Zuzanna Stanisława Szewczyk zam. Niepołomice
8. Małgorzata Zdzisława Sendorek zam. Niepołomic
9. Małgorzata Agnieszka Frankiewicz - pracownika samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 6 w Niepołomicach - Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej
w Niepołomicach ul. Zabierzowska 24
1. Adrijana Janković zam. Niepołomice
2. Ewa Zofia Kostuch zam. Staniątki
3. Szymon Matusik zam. Niepołomice
4. Alina Ewa Zborowska zam. Wola Batorska
5. Monika Anna Michalik zam. Zagórze
6. Anna Maria Włosak zam. Niepołomice
7. Michał Jerzy Hebda zam. Niepołomice
8. Wojciech Biernat - pracownik samorządowy

7. Krzysztof Jan Migdał - pracownik samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 10 w Zakrzowie - Szkoła Podstawowa
w Zakrzowie
1. Joanna Maria Ciastoń zam. Zakrzów
2. Małgorzata Zofia Gicala zam. Staniątki
3. Mariusz Bronisław Czepiel zam. Staniątki
4. Wojciech Marcin Śliwa zam. Podłęże
5. Joanna Anna Ziobro zam. Zakrzowiec
6. Anna Maria Wydmańska zam. Staniątki
7. Natalia Kinga Augustynek zam. Słomiróg
8. Maria Paluch zam. Zakrzów
9. Łukasz Józef Szewczyk pracownik samorządowy

obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 11 w woli Batorskiej - Dom Kultury w woli
Batorskiej
1. Jan Bernard Dąbroś zam. Wola Batorska
2. Zdzisława Stachowiak zam. Wola Batorska
3. Marta Maria Lasek zam. Zabierzów Bocheński
4. Rafał Tadeusz Kupiec zam. Wola Batorska
5. Paweł Wilkosz zam. Zabierzów Bocheński
6. Małgorzata Dorota Waśniowska zam. Wola Batorska
obwodowa Komisja do Spraw Referendum 7. Elżbieta Barbara Lasek zam. Chobot
Nr 7 w Podłężu - Niepubliczne Gimnazjum 8. Grzegorz Samek - pracownik samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum w Podłężu
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 3 w Niepołomicach - Zamek Królewski 1. Karolina Barbara Czaplak zam. Podłęże
Nr 12 w Zabierzowie Bocheńskim - Zespół
2. Irena Kazimiera Miękina zam. Podłęże
w Niepołomicach ul. Zamkowa 2
Szkół z oddziałami integracyjnymi w Zabie3. Piotr Ślusarek zam. Podłęże
1. Bogumiła Gwizdek zam. Niepołomice
rzowie Bocheńskim
4. Krzysztof Henryk Ułasiewicz zam. Podłęże
2. Katarzyna Kostuch zam. Staniątki
1. Jan Jacek Żmudzki zam. Zabierzów Bocheński
5. Jakub Karol Malaca zam. Podłęże
3. Marta Agnieszka Rudek zam. Podłęże
2. Mateusz Jan Lepa zam. Podłęże
4. Konrad Piotr Bartoszek zam. Zabierzów Bo- 6. Andrzej Jan Książek zam. Staniątki
3. Grzegorz Harabasz zam. Wola Zabierzowska
7. Daniel Szufranowicz zam. Podłęże
cheński
4. Krzysztof Nowak zam. Zabierzów Bocheński
5. Magdalena Maria Gancarczyk zam. Niepołomice 8. Maria Marta Górnik - pracownik samorządowy 5. Anna Maria Bęben zam. Wola batorska
6. Sebastian Kamil Samek zam. Staniątki
obwodowa Komisja do Spraw Referendum 6. Monika Katarzyna Kukla zam. Zabierzów Bo7. Kamila Bożena Masny zam. Niepołomice
cheński
Nr 8 w Staniątkach - Dom Kultury w Staniątkach
8. Zdzisław Bogusław Urantówka - pracownik sa- 1. Danuta Sabina Lipińska zam. Staniątki
7. Zbigniew Myszka zam. Zakrzowiec
morządowy
8. Beata Antonia Kukla - pracownik samorządowy
2. Lilija Twardosz zam. Staniątki
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 4 w Niepołomicach - Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach ul.
Zamkowa 4
1. Andrzej Stanisław Kałuża zam. Zagórze
2. Bożna Maria Kostuch zam. Staniątki
3. Jolanta Małgorzata Włodarz zam. Staniątki
4. Helena Amelia Rusek zam. Zabierzów Bocheński
5. Partycja Anna Kukułka zam. Niepołomice
6. Kinga Maria Gębala zm. Niepołomice
7. Kacper Konrad Morton zam. Niepołomice
8. Małgorzata Agata Morton - pracownik samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr
5 w Niepołomicach - Remiza ochotniczej Staży
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3. Karolina Front zam. Staniątki
4. Anna Bernadeta Oleszczuk zam. Zakrzowiec
5. Filip Tadeusz Budkiewicz zam. Staniątki
6. Sabina Antonina Taborska zam. Niepołomice
7. Magdalena Joanna Karcz zam. Staniątki
8. Anna Edyta Szufranowicz zam. Podłęże
9. Maciej Jan Gajewski - pracownik samorządowy
obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 9 w Zagórzu - Dom Kultury w Zagórzu
1. Lidia Grażyna Książek zam. Podłęże
2. Katarzyna Janina Wrześniak zm. Słomiróg
3. Grażyna Maria Filipowska zam. Suchoraba
4. Małgorzata Maria Śliwa zam. Zakrzów
5. Iwona Aleksandra Zielińska zam. Zakrzów
6. Małgorzata Zofia Augustynek zam. Słomiróg

obwodowa Komisja do Spraw Referendum
Nr 13 w woli Zabierzowskiej - Szkoła Podstawowa w woli Zabierzowskiej
1. Bartłomiej Dąbroś zam. Wola batorska
2. Szymon Piotr Iwulski zam. Niepołomice
3. Ewelina Agnieszka Harabasz zam. Wola Zabierzowska
4. Beata Stefania Kupiec zam. Wola Batorska
5. Bartłomiej Krzysztof Nowak zam. Zabierzów
Bocheński
6. Karolina Małgorzata Nagórzańska zam. Wola
Batorska
7. Angelina Magdalena Duda zam. Wola Zabierzowska
8. Anna Maria Topór - pracownik samorządowy
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Twój urząd

Niepołomice na smartfony

Wybitny niepołomiczanin
doczeka się upamiętnienia

Marek Bartoszek

A

plikacja mobilna Niepołomice
- Visit jest już dostępna w serwisie Google Play. Zachęcamy posiadaczy smartfonów z systemem
Android do pobierania przewodnika po Niepołomicach!
Nowa aplikacja, mobilny przewodnik daje możliwość zapoznania się
z miejscami leżącymi na terenie
gminy. Znajdziemy w niej zabytki,
muzea, obiekty noclegowe czy gastronomiczne. Nie zabrakło miejsc
posiadających walory przyrodnicze
jak Puszcza Niepołomicka czy liczne pomniki przyrody.
Każdy z obiektów znajdujący się
w aplikacji posiada zdjęcie, opis,
dane teleadresowe oraz współrzędne GPS, dzięki którym można go
zlokalizować na mapie i wyznaczyć
do niego trasę.
Mobilny przewodnik po Niepoło-

micach oferuje także kilka tras turystycznych, które ułatwią i urozmaicą zwiedzanie okolicy. Do wyboru
mamy na przykład trasę łączącą najważniejsze zabytki lub prowadzącą
nad Czarny Staw. Wszystkie trasy
mają podane orientacyjne czasy
przejazdu oraz długość. Interesującą
nas trasę można wybrać z listy lub
podejrzeć jej przebieg na mapie.
Aplikacja dostarcza także informacji na temat bieżących wydarzeń
oraz gospodarki odpadami. Interesujące użytkownika obiekty, trasy
lub wydarzenia można dodać do
planera – schowka, dzięki któremu
wszystkie będą zawsze pod ręką.
Przewodnik przygotowany został
w dwóch wersjach językowych –
polskiej i angielskiej. Do prawidłowego działania nie jest potrzebne
połączenie z Internetem.

Zabójca wskazany
Marek Bartoszek

W

salonie fryzjerskim „Szalone
nożyczki” zlokalizowanym na
dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Niepołomicach dokonano 19
lipca dwóch morderstw. Pierwsze
kilka minut po godzinie 17, a drugie trzy godziny później. Spośród
czterech podejrzanych niepołomicka widownia świadków, kierowana
przez dwóch policjantów wskazała
zabójcę.
Interaktywne przedstawienie „Szalone Nożyczki” bije rekordy popularności w Teatrze Bagatela. Jego
przebieg i zakończenie w dużej
mierze zależy od publiczności.
W Niepołomicach wpływ na akcje
zechciało mieć ponad 900 osób.
Dociekliwość i spostrzegawczość
widzów zgromadzonych na dzie-

dzińcu pomogła zakończyć dochodzenie pełne nieoczekiwanych
zwrotów akcji, małych kłamstewek
i wielu nieścisłości połączonych
z ogromną dawką dobrego humoru.
Aktorom i widzom w rozwiązaniu
zagadki nie przeszkodziła nawet
kapryśna pogoda i choć podejrzani „mieli nadzieję”, że świadkowie
drugiego morderstwa nie zdołają
wskazać podejrzanego (spektakl
z powodu burzy został przerwany
na kilkadziesiąt minut) to jednak
całe śledztwo udało się szczęśliwie
dokończyć, a sprawiedliwości stało
się zadość.
Kto zabił? To już zostanie słodką
tajemnicą obecnych na przedstawieniu.

Michał Hebda
radny Rady Miejskiej w Niepołomicach

14

października 2015 r. na budynku Gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Niepołomicach z inicjatywy rodziny oraz
władz Miasta i Gminy Niepołomice
nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi
Józefowi Czumie ps. „Skryty” urodzonemu w 1915 roku w Niepołomicach na osiedlu Jazy. Porucznik
Czuma to postać wybitna, niestety
także nieco zapomniana. Walczył
w obronie Polski we wrześniu 1939.
Był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Należał do
elitarnego grona 316 Cichociemnych, skoczków spadochronowych
Armii Krajowej, szkolonych w Anglii
i przerzucanych do kraju w celu kierowania walką z okupantem.
Od końca września 1943 roku dowodził oddziałem dyspozycyjnym
Kedywu Okręgu Warszawskiego
AK, który wiele akcji zbrojnych
przeprowadził w okolicach Otwoc-

ka i Celestynowa.
Porucznik Czuma nie przeżył wojny. Poszukiwany przez gestapo,
został aresztowany 12 lipca 1944
roku w centrum Warszawy. Osadzony w komendzie gestapo przy
alei Szucha, został zamordowany,
najprawdopodobniej zakatowany
podczas przesłuchania 19 lipca. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Imię Józefa Czumy „Skrytego”
nosi gimnazjum w Celestynowie.
W kolejnym numerze „Gazety Niepołomickiej” przedstawimy szczegółowy życiorys porucznika Józefa
Czumy.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje,
że 17 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 13 – wywieszony
zostanie wykaz lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do
oddania w najem. Z wykazem, o którym mowa zapoznać się można do dnia 7 października 2015 r.
w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałki od
godz. 8.00 do godz. 17.00, w piątki od godz. 8.00
do godz. 15.00 i w pozostałe dni tj. wtorki, środy
i czwartki od godz. 8.00 do godz. 16.00). Szczegółowych informacji udziela zainteresowanym Referat Utrzymania Inwestycji Komunalnych Urzędu
Miasta i Gminy w Niepołomicach (II piętro, pokój
nr 18, tel.: 12 250 94 11 ).
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Twój urząd

Zaplanujmy współpracę
aGaTa GUMULaRZ

zapraszamy państwa do wyrażenia opinii o planach współpracy w 2016 roku gminy Niepołomice ze stowarzyszeniami.
Organizacje pozarządowe wspierają gminę w realizacji jej zadań, takich jak: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, dostarczanie żywności osobom
potrzebującym, organizacja zajęć sportowych, kulturalnych. Na powyższe działania dostają granty z budżetu, ale też dają swój czas i pracę aby to wszystko zorganizować. Współdziałanie władz gminy ze stowarzyszeniami polega nie tylko na przekazywaniu stowarzyszeniom dotacji z gminy, ale także np.
na promowaniu przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, bezpłatnym użyczeniu lokali.
Doceniając ich działalność, od kilku lat organizujemy święto stowarzyszeń, na które już teraz zapraszamy w niedzielę 13 września do Małopolskiego
Centrum Dźwięku i słowa.
Jeżeli chcą się państwo dowiedzieć jak Gmina wspiera stowarzyszenia i kluby sportowe, jakie zadania realizują lokalne organizacje, w jaki sposób
współpracują z gminą, to zachęcamy do zapoznania się z programem Współpracy i jego zaopiniowania przez wypełnienie i złożenie w urzędzie ankiety
konsultacyjnej w terminie od 7 do 16 września.

PiK.523.2015

zARząDzeNIe NR 85/2015
BuRMIstRzA MIAstA I GMINy NIepOłOMICe
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie: określenia przedmiotu, formy, zasięgu i terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 594 z późn. zm.), § 5 w związku
z § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 uchwały Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18.07.2012r. poz. 3463) - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządza,
co następuje:
§1
1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.
2. Przedmiotem konsultacji będzie projekt „Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety konsultacyjnej.
4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 5 do 16 września 2015 r.
5. Konsultacje ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji:
1) rozpoczęcie konsultacji: 5 września 2015 r.,
2) składanie ankiet konsultacyjnych przez mieszkańców w terminie od 7 do 16 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy
w Niepołomicach, przy pl. Zwycięstwa 13 lub w formie elektronicznej na adres magistrat@niepolomice.com.
3) analiza złożonych ankiet oraz sporządzenie protokołu z konsultacji w terminie 7 dni od ostatniego dnia na składanie ankiet tj. do 23 września 2015 r.
4) przedstawienie przez Burmistrza wyników konsultacji Radzie Miejskiej (na najbliższej sesji) oraz niezwłocznie mieszkańcom gminy.
§2
Powołuję komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 1, w składzie:
1) Małgorzata Frankiewicz – przewodniczący,
2) Agata Gumularz – członek,
3) Stanisław Wojtas – członek.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Niepołomice.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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PiK.523.2015
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 85/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ANKIETA KONSULTACYJNA
Pytanie: Czy opowiada się Pan/Pani za przyjęciem przez Radę Miejską Programu współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w brzmieniu podanym w załączniku
Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 sierpnia 2015 r.?:

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

Zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

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

IMIĘ i NAZWISKO LUB

DATA

NAZWA PODMIOTU

PESEL

ADRES

PODPIS

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

Uzasadnienie

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

Prawo

WAżNE ZMIANy W

MiChał hEBDa
radny Rady Miejskiej w Niepołomicach

PRawiE BUDowLaNyM
od 28 czerwca obowiązują nowe przepisy Prawa budowlanego.
Nowe rozwiązania mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany
większości inwestycji.

- wiaty o powierzchni do 50 m kw., sytuowane na działce, na której
znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo
mieszkaniowe,

Nowelizacja dotyczy niewielkich i nieskomplikowanych inwestycji.
Przede wszystkim znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych bez względu na gabaryty, które nie ograniczają
możliwości zagospodarowania i zabudowy sąsiednich działek. Pozwolenie zostanie zastąpione tak zwaną milczącą zgodą. Jednocześnie nowelizacja zawiera rozwiązania, które mają zapewnić ochronę praw właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie inwestycji. Będą jednak
oni zdani na siebie bardziej niż dotychczas. To nie urząd powiadomi ich
o planowanej budowie. Będą musieli sami dowiedzieć się o niej w urzędzie lub na jego stronie internetowej.

- docieplenie budynków o wysokości do 12 m,

1. Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.
Zamiast dotychczasowego pozwolenia dla części inwestycji będzie wymagane dostarczenie zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym i dokumentami wymaganymi w trybie pozwolenia na budowę dla
tego budynku. Projekt musi być zgodny z planem zagospodarowania
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.
Zwolnienia z pozwolenia na budowę dotyczyć będą:
- wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na
których zostały zaprojektowane zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;
- wolnostojących parterowych budynków gospodarczych w tym, garaży,
altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 35 m kw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni
działki,
- wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m kw., przy czym liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m kw. powierzchni
działki,

- ogrodzenia o wysokości do 2,2 m.
2. wydawanie pozwoleń na budowę jest możliwe w sytuacji, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.
3. Mniej formalności dotyczących projektu.
Do minimum zostanie ograniczona lista obowiązkowych opinii i zapewnień. Nowelizacja znosi obowiązek dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony został obowiązek dostarczenia oświadczenia
zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt
z drogą publiczną.
w sprawach załatwianych przez Powiatowego inspektora Nadzoru
Budowlanego:
- Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas na podstawie pozwolenia na użytkowanie
(warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe
oraz place składowe, postojowe, parkingi, a także stawy rybne)
- Rezygnacja z obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia
prac budowlanych. Dotąd inwestor na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych miał obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi
budowlanemu.
- Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony został z 21 do 14 dni.
Szczegółowe informacje na temat zmian w przepisach można uzyskać w wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
- Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w wieliczce, Tel.: 12 289 19 00, e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl

- wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy
do 35 m kw.,
- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m sześc. na
dobę,
- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do
10 m sześc.,
- zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok
parkingowych na tych drogach,
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m kw.,
- sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie
wyższe niż 1 kV, wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,
- docieplenia budynków o wysokości od 12 do 25 m.
Wyżej wymienione przedsięwzięcia wymagają jednak zgłoszenia zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego.
Roboty budowlane i inwestycje, które nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia:
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Ekologia

CO TO jEST

NiSKa EMiSJa?
Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 na temat skażenia powietrza
w Europie, w pierwszej 10. aglomeracji o najbardziej zanieczyszczonej atmosferze,
znalazło się aż sześć polskich miast: Gliwice, Katowice, Kraków, Nowy Sącz,
Sosnowiec i Zabrze. I co jest bardzo istotne i wyjątkowe w skali Europy,
największy udział w zanieczyszczaniu polskiego powietrza, mają bardzo
toksyczne pyły pochodzące z niskiej emisji.

p

roblem skażenia środowiska w Polsce,
w tym niską emisją jest coraz szerzej omawiany. Wdrażane są programy ekologiczne,
informacyjno-edukacyjne i finansujące, w celu
redukcji stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
W 2014 roku do działań tych przyłączyła się Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE),
która zainaugurowała projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w gminach”. Dofinansowywany jest on ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego
podstawowym celem jest zmiana sposobu my-

ślenia oraz podniesienie świadomości mieszkańców gmin w całej Polsce na temat skutków
zdrowotnych, środowiskowych, ekonomicznych
niskiej emisji.
Jak twierdzi ekspert KAPE – dr inż. Arkadiusz
Węglarz, problem ograniczenia niskiej emisji
jest trudny i wielowątkowy. Kluczem do jego
rozwiązania są odpowiednie regulacje prawne
oraz wypracowanie zasad i norm spalania paliwa w Polsce przez indywidualnych mieszkańców. Bardzo istotne jest także uświadomienie
społeczeństwu zagrożenia jakie niesie niska
emisja dla całego środowiska, a więc i dla naszego zdrowia. W tym celu należy opracować
i wdrożyć systemową edukację społeczeństwa
– poczynając od szkół podstawowych poprzez
gminy i organy administracyjne odpowiedzialne
za ekologię włącznie.
Aby podkreślić wagę problemu, w kontekście
inauguracji projektu KAPE pn.: „Ograniczenie
niskiej emisji w gminach” w kilku słowach wyjaśnijmy podstawowe terminy i istotę problemu
niskiej emisji.
Niska i wysoka emisja a gospodarka niskoemisyjna
Wysoka i niska emisja to terminy, które określają
źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska gazami i pyłami. Różnica polega na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem zanieczyszczenia są duże
zakłady przemysłowe, a niskiej – gospodarstwa
domowe i rolne, lokalne kotłownie oraz transport. Należy przy tym wspomnieć, że wysoka
emisja jest znacznie mniejszym problemem zanieczyszczone powietrze wyrzucane jest na
dużych wysokościach, przez kominy, dodatkowo wyposażone w technologie oczyszczające
spaliny. W przypadku niskiej emisji problem
jest znacznie bardziej złożony. Zanieczyszczone powietrze emitowane jest na wysokości do
40 metrów nad ziemią, a toksyczne gazy i pyły
kumulują się w miejscach ich emisji, mając bezpośredni i bardzo negatywny wpływ na środowisko, w tym na ludzkie zdrowie.
Źródła niskiej emisji i jej negatywne skutki starają się zlikwidować działania, wpisujące się
w termin gospodarki niskoemisyjnej. Działania
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te skupiają się na ograniczeniu niskiej emisji
poprzez wdrażanie rozwiązań efektywnych
energetycznie, wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii i stosowaniu technologii chroniących środowisko naturalne.
Przyczyny niskiej emisji
Jak już wspomniane zostało powyżej, źródłem
zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji
są głównie indywidualne gospodarstwa domowe i rolne, lokalne kotłownie i transport.
Największa odpowiedzialność za ten stan spoczywa jednak na domach jednorodzinnych.
Jest ich w Polsce około 5 milionów. Obecne są
zarówno w miastach jak i na wsiach, a większość z nich wybudowana została przed rokiem
1990. Są niedocieplone, wyposażone w przestarzałe technologie grzewcze, wykorzystujące
gaz i węgiel o niskiej jakości. Emitowany z ich
kominów dym zawiera niezwykle szkodliwe dla
naszego zdrowia substancje. Możemy tu wymienić trujące gazy takie jak tlenek węgla czy
tlenki siarki odpowiedzialne za choroby układu
oddechowego oraz toksyczne pyły zwierające
metale ciężkie, w tym między innymi rtęć czy
ołów, które wraz z innymi substancjami chemicznymi przyczyniają się do powstawania
chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i innych.
Nie bez znaczenia dla jakości powietrza, którym
oddychamy jest również powszechna w Polsce
praktyka spalania odpadów przez właścicieli
domów jednorodzinnych. Do pieców wrzucane
są kartony, stare gazety, stare meble, ubrania
a nawet plastikowe opakowania i inne tworzywa sztuczne. Należy wyraźnie powiedzieć,
że jest to szczególnie szkodliwa działalność.
W wyniku niskiej temperatury spalania odpadów uwalniają się do powietrza bardzo toksyczne opary.
Możliwości likwidacji niskiej emisji
Największym problemem jaki staje na drodze
likwidacji niskiej emisji jest rozproszenie jej
źródeł. Brakuje także uregulowań prawnych
i odgórnie przyjętych norm do jakich powinny stosować się indywidualne gospodarstwa
domowe i rolne, ogrzewając swoje domy paliwami stałymi. Ponadto, w dalszym ciągu,
w społeczeństwie jest bardzo niska świadomość problemu. Kwestie te stanowią prawdziwe wyzwanie dla jednostek samorządu
terytorialnego, które są zobligowane prawnie
do ochrony środowiska na swoich obszarach,
a tym samym do podejmowania działań ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji. Pomóc im w tym mają wdrażane programy typu
PONE czy KAWKA, które kierowane są właśnie
do gmin, jako podmiotów wdrażających rozwiązania ekologiczne.
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pRACe NA półMetku
MaRCiN TaDUS
Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o.

W sześciu małopolskich gminach trwają prace związane z montażem kolektorów słonecznych na dachach prywatnych nieruchomości. W sumie w Niepołomicach, Wieliczce,
Skawinie, Miechowie, Zabierzowie oraz Myślenicach do końca tego roku zostanie zamontowanych 3481 instalacji solarnych. Prace przekroczyły już półmetek – w kolektory słoneczne
wyposażonych zostało 2062 domów. Jednocześnie trwa montaż kolektorów słonecznych,
pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
Głównymi celami inwestycji realizowanej w województwie małopolskim jest redukcja emisji
gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, poprawa stanu środowiska naturalnego, polepszenie stanu zdrowia mieszkańców,
a także promowanie postaw proekologicznych.
Montaż systemów energii odnawialnych na nieruchomościach prywatnych oraz budynkach
użyteczności publicznej możliwy jest dzięki
wsparciu finansowemu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SWISS
Contribution). Warto dodać, że tzw. Fundusz
Szwajcarski zaangażowany jest w promowanie
proekologicznych postaw nie tylko przy okazji
małopolskiej inwestycji.
innowacyjny projekt, łączenie źródeł energii
odnawialnej
Projekt realizowany na terenie sześciu małopolskich gmin zyskał już miano innowacyjnego
w skali całego kraju. Stało się tak m.in. ze względu
na montaż oraz wykorzystywanie różnych źródeł
energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej. Przykładem jest Kryta Pływalnia

korzyści wynikające z ich posiadania. Zastosowanie kolektorów słonecznych spowoduje redukcję
emisji dwutlenku węgla do powietrza, co w praktyce przełoży się na lepszy stan środowiska naturalnego, a także stan zdrowia mieszkańców.

Czyste powietrze to gwarancja większego komfortu życia oraz funkcjonowania w najbliższym
otoczeniu. Podkreślić trzeba, że zachowanie
naturalnych ekosystemów przyniesie korzyści
nie tylko obecnym, ale także i przyszłym pokow Niepołomicach. Rozpoczęto już na niej prace leniom Małopolan. Informacje oraz pozytywne
dotyczące montażu zarówno instalacji fotowol- opinie mieszkańców posiadających już kolektotaicznej, jak i pompy ciepła. W przyszłości zasto- ry słoneczne sprawiły, że do projektu w trakcie
sowanie obu źródeł energii odnawialnej pozwoli jego realizacji dołączyły kolejne dwie gminy:
ograniczyć zużycie gazu do ogrzewania budynku Zabierzów oraz Myślenice. Dzięki temu także
oraz produkcji ciepłej wody przez cały rok. Stanie mieszkańcy tych gmin mają szansę na montaż
się tak, ponieważ pompa ciepła cały czas praco- instalacji solarnej.
wać będzie na takich samych parametrach, bez
względu na porę roku i poziom nasłonecznienia. Jednakże bardzo dobre opinie o małopolskiej
inwestycji odbijają się szerokim echem nie tylko
Do końca sierpnia tego roku pompy ciepła zaw regionie, ale niemal w całym kraju. W rezultamontowane zostaną jeszcze w Przedszkolach
cie dziś w wielu rejonach Polski realizowane są
Samorządowych nr 2 i 6 w Skawinie, a także
inwestycje dotyczące instalacji systemów odnaw Centrum Administracyjnym w Niepołomicach.
wialnych źródeł energii. Tymczasem montaż koTrwają również prace związane z montażem inlektorów słonecznych w gminach Niepołomice,
stalacji fotowoltaicznej w Centrum EdukacyjWieliczka, Skawina, Miechów, Zabierzów oraz
no-Rekreacyjnym w Wieliczce oraz montażem
Myślenice potrwa do końca 2015 roku. Efekty
kolektorów słonecznych na 22 budynkach użymałopolskiego projektu będą na bieżąco moteczności publicznej.
nitorowane m.in. poprzez pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza.
Poprawa funkcjonowania i jakości życia
Równolegle montowane są kolektory słoneczne
na nieruchomościach prywatnych. Mieszkańcy
uczestniczących w projekcie gmin decydują się
na montaż instalacji solarnych ze względu na

Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina
oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych.

RUSZaMY W STYCZniU 2016 r.

EDyTa PTaK
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na kwalifikacyjny
kurs zawodowy, który rozpocznie się w styczniu 2016 r. dotyczy zawodu
TEChNiK URZĄDZEŃ i SySTEMÓw ENERGETyKi oDNawiaLNEJ.
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki dwa egzaminy
z zakresu następujących kwalifikacji:
• B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty obsługi urządzeń firmy ViESSMaNN
Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny można
stwierdzić iż, zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to przynoszący wymierne efekty ekologiczno-energetyczne istotny komponent zrówno-
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ważonego rozwoju regionu i kraju, kształcenie techników w zakresie
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na
aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnej sali wyposażonej przez firmę
VIESSMANN w dwa weekendy w miesiącu. Zawód, do którego przygotują zajęcia, jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki
geotermalnej i wodorowej.
PRZyChoDZĄC Do NaS PoDNiESiESZ SwoJE KwaLiFiKaCJE.
KURS JEST BEZPłaTNy, UCZESTNiKaMi MoGĄ ByĆ oSoBy w wiEKU oD 18. Do 60. RoKU ŻyCia.
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice, tel. 12 281-00-21
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Społeczeństwo obywatelskie

W SPOŁECZNOśCI lOKAlNEj

Siła

PaULiNa owSiŃSKa-TEJChMa
pedagog, pracownik socjalny w CPES Parasol,
absolwentka zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi

„Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie
ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”. Kto widział wystawę Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD, która miała miejsce na niepołomickim
rynku w czerwcu i nie tylko oglądał, a czytał, ten może pamięta te właśnie słowa.

N

ic dodać nic ująć. Lokalna władza jest wybierana przez lokalne społeczeństwo,
i sama z tego społeczeństwa pochodzi.
W dobie podkreślanej często obywatelskości, jej
wzmacniania, konsultacje społeczne to norma.
Uwzględnić należy jeszcze rozmaite instytucje,
a także jednostki i grupy bardziej lub mniej formalne, działające na rzecz bliskiego otoczenia,
i oto mamy potwierdzenie zdania rozpoczynającego ten tekst. Jaka jest nasza lokalna Rzeczpospolita? Każdy widzi i czuje; niektórzy postrzegają ją zupełnie inaczej, niektórzy całkiem
podobnie.
Społeczność lokalna sama zatem w dużej mierze
kreuje rzeczywistość, w której żyje. Ludzie, ich
cechy i decyzje, normy, poziom kontroli ich przestrzegania, relacje, tradycja, zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności za świat, który istnieje
za drzwiami naszego mieszkania. Między innymi
te właśnie pojęcia w praktyce, w działaniu, tworzą naszą Rzeczpospolitą lokalną, tworzą charakter miejsca, w którym żyjemy, jak też wpływają
na pewne wymiary jakości owego życia.
A jak szeroko rozumieć pojęcie „społeczność
lokalna”? Za społeczność lokalną uznać może-

my mieszkańców osiedla, danej ulicy, ale też
większego terytorium, jak wioski, miasta, czy
gminy. To tak teoretycznie. Myślę jednak, że każdy, subiektywnie jest w stanie zakreślić zasięg
społeczności, którą uznaje za lokalną. Poza zamieszkiwanym terytorium, społeczność lokalną
łączą wspólne potrzeby, interesy, poczucie zakorzenienia w danym miejscu, czy też solidarność
w sytuacjach trudnych.
Ze społecznością lokalną kojarzą mi się duże
i małe gesty. Małe, związane głównie z sąsiedztwem. Wzajemna pomoc, wymiana drobnych
usług i cennych informacji oraz inne życzliwości
lub też odwrotnie - złośliwości (a może bardziej
obojętności?). Konkretniej: towar sprowadzony
do małego sklepiku na prośbę klienta przychodzącego po sąsiedzku, podlewanie kwiatów
czy odbiór paczki od kuriera podczas czyjejś
nieobecności, miski z wodą dla czworonogów
w różnych częściach miasta wystawione w czasie upałów etc. Z tych dużych natomiast, najbardziej aktualnym gestem jest akcja „Wszyscy
gramy dla Julki”. Wiele zaangażowanych osób,
znajomych, nieznajomych, młodych i dojrzałych.
Akcja ta pokazuje jaki potencjał pomysłowości

i aktywności drzemie w mieszkańcach gminy
Niepołomice (i nie tylko!). Sportowe imprezy
charytatywne, spektakle, kwesty, smsy... rozmaite formy wsparcia. Gotowość do pomagania
imponująca.
Sporo tu pozytywnych przykładów, bo drzemie
we mnie sporo optymizmu względem społeczności lokalnej. W tej samej społeczności jednak,
jak sam czytelnik pewnie przyzna, nie brak jest
zachowań i zjawisk negatywnych, zagrażających, patologicznych (osobiście mierzi mnie to
słowo; w zamian proponuję “dysfunkcyjnych”).
One zaś stanowią pole dla działalności profilaktycznej, której celem jest minimalizowanie przyczyn negatywnych zjawisk społecznych oraz
tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju
zarówno jednostek, jak i grup.
Tekst ten stanowi zapowiedź kolejnych artykułów o profilaktyce właśnie, o jej współczesnym
modelu oraz koncepcjach mających kluczowe
znaczenie dla jej skuteczności. W tym miejscu
tylko zaznaczę, że aby profilaktyka społeczna
miała sens i przynosiła pożądane rezultaty, powinna być projektowana i realizowana w oparciu
o uwarunkowania lokalne. A bez pozytywnych
czynników ani rusz. Społeczność i normy w niej
obowiązujące; przestrzeń, jej zagospodarowanie
i dostępność; zasoby instytucjonalne, finansowe,
osobowe; a nade wszystko współdziałanie, stanowią zaplecze oddziaływań profilaktycznych, bez
względu na to czy jest to profilaktyka uniwersalna, wskazująca, czy też selektywna.

LOkALNA stRAteGIA ROzWOJu
na lata 2014-2020 dla obszaru LGD obejmującej gminy: Wieliczka, Kłaj, Niepołomice.
Rozpoczęła się realizacja zadań w ramach opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu LGD Powiatu Wielickiego. Pierwszym krokiem jest opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej
gmin. Jednym z wielu narzędzi badawczych jest ankieta, z którą ankieterzy udadzą się do mieszkańców naszej gminy. W wybranych miejscach, będą pytać, jak mieszkańcy postrzegają gminę, jakie są ich potrzeby, jakie
widzą optymalne kierunki rozwoju itp. Prosimy o życzliwe przyjęcie ankieterów i udzielanie szczerych odpowiedzi. Pozwoli to wypracować, w dalszych działaniach, trafną strategię rozwoju, uwzględniającą oczekiwania
mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju jest niezbędna do składania wniosków o dofinansowanie ze środków
unijnych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Strategię dla gmin: Wieliczka, Kłaj, Niepołomice opracowuje Centrum Doradztwa Strategicznego. Środki na opracowanie pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Grzegorz Leszczyński
dyrektor biura LGD Powiatu Wielickiego
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Społeczeństwo obywatelskie
PawEł PawłowSKi
specjalista ds. budżetu obywatelskiego, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej

MNOGOść POMySŁóW NA

BUDŻET oBywaTELSKi
W czerwcu Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach przeprowadził nabór zadań do Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy gminy wykazali się bardzo dużą aktywnością - złożonych
zostało 136 projektów o łącznej wartości 2,7 mln zł. Dla porównania, w ubiegłym roku
w ponad dwukrotnie większej Wieliczce złożonych było 46 wniosków.

W

okresie wakacyjnym przeprowadzono
weryfikację projektów. Pracownicy urzędu sprawdzali, czy zgłoszone zadania są
poprawne pod względem formalno-prawnym,
korygowane były koszty projektów, uzupełniane brakujące informacje i podpisy. 21 projektów zostało odrzuconych, głównie ze względu
na brak możliwości realizacji zadań na wskazanym przez autorów projektów obszarze – bądź
to ze względów bezpieczeństwa (boiska w pobliżu linii energetycznych), bądź innych planów
radnych miejskich co do przeznaczenia terenu.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami, nie były oceniane jakość oraz potrzeba realizacji zadań –
o tym zadecydują mieszkańcy gminy podczas
październikowego głosowania.

Część zadań dotyczy bezpieczeństwa – zgłoszone zostały projekty instalacji progów zwalniających, luster drogowych, wiat, ścieżek rowerowych i chodników. Poprawie bezpieczeństwa
mają też służyć zakup mobilnego miasteczka
rowerowego, instalacja monitoringu w centrum
Staniątek i Zagórza oraz terenu wokół Domu
Kultury w Woli Zabierzowskiej. 10 projektów
zgłoszonych zostało przez jednostki OSP – strażacy planują m.in. zakup zestawów ratownictwa
medycznego, wyposażenia samochodów gaśniczych oraz systemu powiadamiania o zdarzeniach drogą smsową.
Szansę na dofinansowanie mają również działania edukacyjne: kursy języków obcych (Wola
Batorska, Niepołomice Śródmieście), kurs języka migowego, doposażenie szkół w sprzęt
(drukarka 3D i Strefa Kreatywnego Myślenia
– niepołomickie Gimnazjum, komputery –
Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej,
wyposażenie pracowni językowej – Szkoła
Podstawowa w Zagórzu, sprzęt audiowizualny
i sportowy – Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim). Środowiskowy Dom Samopomocy
w Niepołomicach złożył 5 projektów dotyczących wyposażenia pracowni warsztatów zajęciowych. Uczniowie staniąteckich szkół widzą
potrzebę zakupu busa, który nie tylko ułatwi
dojazd do szkoły, ale będzie bezpłatnie wynajmowany przez mieszkańców na wycieczki.
Z kolei uczniowie Gimnazjum w Niepołomicach chcą założyć szkolne radio. Mieszkańcy
Jazów widzą potrzebę wzajemnej integracji
- pod głosowanie poddane zostaną projekty
organizacji pikniku „Pożegnanie lata” oraz festynu sportowo-rekreacyjnego.

Najwięcej projektów (48) dotyczy budowy
i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz rozwoju kultury fizycznej. Mieszkańcom zależy na doposażeniu istniejących
placów zabaw (Chobot, Podłęże, Słomiróg,
Staniątki, Suchoraba, Zabierzów Bocheński,
Zakrzowiec, Zakrzów oraz osiedla Śródmieście
i Zagrody) oraz budowie nowych (Zakrzów
oraz osiedla Boryczów, Piaski i Zagrody). Liczną grupę stanowią zadania, dzięki którym powstaną miejsca ćwiczeń dla młodzieży i osób
dorosłych – zgłoszono pomysły na budowę 5
siłowni zewnętrznych (Ochmanów, Wola Batorska, Zakrzowiec oraz osiedla Śródmieście i Zakościele), boiska sportowego na Jazach, Street
Workout Parku w Śródmieściu oraz rozbudowę
stadionu w Staniątkach. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego szansę na doposażenie
w sprzęt sportowy mają Zespół Szkół w Niepołomicach oraz kluby: KS Tęcza Słomiróg, MST
Ikar Niepołomice, KS Dąb Zabierzów BocheńTak duża liczba dobrych i ciekawych pomysłów
ski. Pojawiły się również pomysły na organizapokazuje, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to,
cję bezpłatnych zajęć z koszykówki, tańca sporw jaki sposób wydatkowany jest budżet gminy.
towego, modelarstwa i szachów.
We wszystkich sołectwach i osiedlach zgłaszaKolejna duża grupa projektów (26) to zadania nie projektów poprzedziły spotkania, podczas
związane ze wsparciem działań kulturalnych – których omawiane były problemy, jakie mogą
organizacja zajęć i wycieczek dla dzieci i doro- zostać rozwiązane dzięki Budżetowi Obywatelsłych, doposażenie bibliotek, Domów Kultury, skiemu. Wiele z nich dotyczy potrzeby większej
Kół Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy Woli Bator- integracji społecznej, stąd pomysły na wycieczskiej planują zorganizować piknik integracyjny ki, festyny i pikniki. Celowi temu służy też popodczas Światowych Dni Młodzieży, mieszkańcy średnio budowa placów zabaw i plenerowych
Staniątek – koncert zespołu Luxtorpeda.
siłowni - spędzamy aktywnie czas, a przy okazji
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spotykamy się ze znajomymi.
Niestety nie wszystkie ze zgłoszonych zadań
mają szansę na realizację w przyszłym roku.
Wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów dwukrotnie przekracza kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski. O tym, co
jest najbardziej potrzebne, zadecydują mieszkańcy gminy głosując w dniach 10-18 października.
Z opisem wszystkich projektów zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego zapoznać się można
na stronach www.niepolomice.eu, www.lepszeniepolomice.pl oraz w Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego (budynek poczty
w Niepołomicach, I piętro).
Realizacja projektu LEPSZE NIEPOŁOMICE możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyznanemu w ramach programu „Obywatele dla
Demokracji”.

Rozwiązanie zadania z iii okładki
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Podatki

JAk zAtRuDNIć NIANIę
MałGoRZaTa FURTEK
starszy referent, Urząd Skarbowy w Wieliczce

W

ielu rodziców zastanawia się nad tym
komu powierzyć opiekę nad swoją pociechą. Wielu osobom nie jest łatwo i to nie tylko
znaleźć właściwą osobę, ale także odpowiednio
się z tego rozliczyć. Ale to drugie wcale nie musi
być takie skomplikowane.

zawarty w umowie nie przekracza wysokości
minimalnego wynagrodzenia (w 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł. brutto).

go comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanego wynagrodzenia według skali podatkowej (18% lub
32%) w terminie do 20 dnia miesiąca następuJeden z rodziców ma obowiązek zgłosić w ZUS jącego po miesiącu, w którym uzyskała dochód.
siebie jako płatnika składek, a nianię jako osobę
ubezpieczoną. Termin na takie zgłoszenie wyno- Uwaga! Jeśli niania odprowadzi do Urzędu SkarW przypadku gdy oboje rodzice pracują, a ich si siedem dni od momentu podpisania umowy bowego w ciągu roku choć jedną zaliczkę, to
maluch nie uczęszcza do żłobka, mogą zatrud- z nianią. Rodzic musi złożyć w ZUS raport i de- musi kontynuować wpłacanie zaliczek co mienić nianię na podstawie umowy uaktywniającej. klarację za pierwszy pełny miesiąc pracy niani, siąc do końca danego roku kalendarzowego.
Taka umowa musi być zawsze zawarta na piśmie a w kolejnych miesiącach jest już z tego oboPrzykład wyliczenia miesięcznej zaliczki na pooraz zawierać takie elementy jak:
wiązku zwolniony.
datek dochodowy od wynagrodzenia 1750,00
• Przedstawienie stron zawierających umowę,
zł, przy założeniu braku składki na ubezpieczeNatomiast,
jeśli
chodzi
o
obowiązki
podatko• cel i przedmiot umowy,
we, to rodzic nie pełni funkcji płatnika podat- nie chorobowe:
• czas i miejsce opieki,
ku dochodowego od osób fizycznych, czyli - przychód: 1750,00 zł;
• liczbę powierzonych dzieci,
nie pobiera i nie odprowadza zaliczki na PiT - koszty uzyskania przychodu : 1750,00 x 20% =
• obowiązki opiekunki,
350 zł;
• wysokość, sposób i termin wypłaty wynagro- od wypłaconego wynagrodzenia niani oraz
nie musi wystawiać informacji rocznej PiT-11. - podstawa opodatkowania: 1 750,00 - 350 =
dzenia.
1400 zł;
Niania na podstawie w/w przepisów może spra- Niania ma obowiązek samodzielnie rozliczyć - zaliczka na podatek dochodowy 1400,00 x
18% = 252 zł;
wować opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20 się z urzędem skarbowym składając zeznanie
tydzień życia aż do końca roku szkolnego, w któ- podatkowe PIT-36, w którym osiągnięte zarobki
wpisuje jako przychody uzyskane z innych źró- Podstawa prawna:
rym dziecko ukończy trzy lata.
deł. Informacje o wysokości przychodu i potrą- 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
Opiekunka zatrudniona na podstawie umowy conych z jej wynagrodzenia składkach powinna dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz.
uaktywniającej podlega obowiązkowo ubezpie- czerpać z informacji ZUS RMUA, jaką powinna za 235 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochoczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkażdy miesiąc otrzymać od rodzica.
dowym od osób fizycznych(t.j. Dz. U. z 2012r. , poz.
kowemu. Składki te pokrywa budżet państwa za
pośrednictwem ZUS, w przypadku gdy przychód Niania ma prawo wpłacać do urzędu skarbowe- 361 ze zm.)

kONsekWeNCJe BRAku
spRAWOzDANIA FINANsOWeGO
iwoNa woźNiaK
Starszy Komisarz Skarbowy Urząd Skarbowy w Wieliczce

O

d 1 stycznia tego roku do ustawy Kodeks
karny skarbowy dodano przepis, zgodnie
z którym brak złożenia w terminie właściwemu
organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podlega karze grzywny
za wykroczenie skarbowe.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego jest określony w ustawie o rachunkowości i wynika z niego, że ma ono być
zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone do 30 czerwca. Przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego jednostki obowiązane do poddania sprawozdania badaniu przez
biegłego rewidenta – muszą zostać zbadane.
Celem badania jest wyrażenie opinii wraz z raportem o tym sprawozdaniu.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT), podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują go do urzędu skarbowego wraz
z opinią i raportem biegłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.
Natomiast spółki przekazują ponadto do urzędu Podstawa prawna:
skarbowego odpis uchwały zgromadzenia za- - art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
twierdzającej sprawozdanie finansowe.
z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)
W wyniku wprowadzonych zmian, nieprzekaza- - art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks
nie do urzędu skarbowego sprawozdania finan- karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)
sowego, opinii lub raportu, będzie traktowane - art. 53, art. 64 i art. 65 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330)
jako wykroczenie skarbowe karane grzywną.
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Naczelnik Urzędu Skarbowego
w wieliczce informuje o nowej usłudze dla podatników, którzy chcą
sprawdzić, czy ich kontrahenci są
czynnymi podatnikami VaT.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu
w VAT” jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm
odwrotnego obciążenia w odniesieniu do
towarów wymienionych w załączniku nr 11
do ustawy o VAT.
Dane kontrahenta można sprawdzić na Portalu Podatkowym, pod adresem:
https://pfr.mf.gov.pl
Po wpisaniu w stosowne pole identyfikatora
podatkowego NIP, pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako
podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
Usługa daje możliwość wydruku zwracanego
komunikatu wskazującego status podmiotu
w VAT.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Nasza tablica

WIeCzóR pRzeDsIęBIORCy z BłAszkIeWICzeM
MałGoRZaTa GaBRyś
organizator Wieczoru Przedsiębiorcy, MooN Training and Events

P/G, czyli grywalizacji i oddziaływania emocjo- • Skąd się bierze motywacja i dlaczego na pewnalnego implementowanych w systemach ERP
no nie z pieniędzy?
(w szczególności CRM) dużych i średnich przed- • Które modele motywacyjne pasują do Twojej
siębiorstw.
firmy?
• Dlaczego rozwój osobisty nigdy nie zaczyna
Temat konferencji:
się od wyznaczania celów?
JaKa PSyChoLoGia NaPRawDĘ DZiała?
Bilety do nabycia na portalu Evena:
Dla Ciebie i Twojego biznesu.
http://wieczorprzedsiebiorcy.evenea.pl/
ieczór Przedsiębiorcy to wyjątkowe wy• Z jakiej wiedzy psychologicznej korzystają dziś
darzenie tworzone z myślą o ludziach, dla
służby specjalne, banki... i Facebook?
W cenie biletu:
których rozwój osobisty i biznesowy jest jednym
• Ile nam dziś zostało z Zygmunta Freuda? Czyli • szkolenie (1,5 h)
z kluczowych elementów życia. Organizator - firpsychoanaliza na testach klinicznych.
• koncert grupy RAZEM
ma MooN Training and Events za każdym razem
• Fakty i mity „psycho-manipulacji”: czego się • catering
zapewnia ekspertów, którzy przez 1,5 godziny
nie bać, a na co jednak uważać?
• wymiana wizytówek po wydarzeniu
prowadzą dla uczestników prelekcję z zakresu
prowadzenia firmy, zarządzania zespołem, budowania marki, sprzedaży itp.

3 października 2015 r. w Kampusie Wielickim
po raz trzeci organizowany jest Wieczór
Przedsiębiorcy. Tym razem prelegentem
będzie Fabian Błaszkiewicz.

W

Tym razem jako prelegent wystąpi Fabian
Błaszkiewicz. Fabian to profesjonalny mówca
motywacyjny, pisarz, life coach, trener efektywności specjalizujący się w szkoleniu środowisk
twórczych, prawniczych i biznesowych, ekspert
analizy komunikacji behawioralnej. Autor nowo-Franklowskiego modelu szkoleń z dziedziny rozwoju osobistego opartego na odkryciu
własnej tożsamości. Wykładowca Alternatywnej
Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobowego „ASBiRO”
w Warszawie. Współwłaściciel firmy Volumenati, która wprowadza na polski rynek koncepcję
„agresywnego mecenatu” w dziedzinach edukacji, kultury i sztuki. Współtwórca modelu ER-

ZUMba – fitNEss i taNiEc

ŚWiatoWy dZiEń ZWiERZąt

JaCEK KałUŻa
Stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”

JaCEK KałUŻa
Stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”

B

lisko 100 osób wzięło udział
w bezpłatnych zajęciach Zumby, zorganizowanych przez stowarzyszenie „Młodzi dla Niepołomic”,
w ramach projektu „Zumba – Fitness
i Taniec”. Projekt sfinansowany został
ze środków Powiatu Wielickiego.
Czym jest Zumba? To innowacyjna
forma fitness, zainspirowana latynoskimi rytmami. Tańcząc Zumbę
w krótkim czasie można poprawić

GAZETA NIEPOŁOMICKA

swoją kondycję i sylwetkę oraz
zrzucić zbędne kilogramy. Zumba
to przede wszystkim dobra zabawa,
o czym przekonali się już uczestnicy naszego projektu.
W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem, postanowiliśmy o jego kontynuacji. Zapisy
na zajęcia prowadzimy na stronie
www.mlodzidlaniepolomic.pl/
zumba.

P

aździernik to Międzynarodowy
Miesiąc Dobroci dla Zwierząt.
Najważniejszym dniem w tym miesiącu będzie 4 października, a więc
Światowy Dzień Zwierząt.
Z tej okazji stowarzyszenie „Młodzi
dla Niepołomic”, serdecznie zaprasza do Parku Miejskiego, na obchody Światowego Dnia Zwierząt.
W programie m.in. bezpłatne porady weterynaryjne udzielane przez
lekarzy z Przychodni Weterynaryjnej
DAN-VET, gry edukacyjne dla dzieci
i dorosłych zorganizowane przez
firmę Royal Canin, akcja adopcyjna

Krakowskiego Towarzystwa Opieki
Nad Zwierzętami, pokaz psich sztuczek oraz zbiórka datków pieniężnych i karmy dla zwierząt przebywających w Krakowskim Schronisku.
4 października, Park Miejski w Niepołomicach, godz. 12:00–15:00.
(W razie niesprzyjających warunków pogodowych, impreza odbędzie się na terenie Przychodni Weterynaryjnej DAN-VET, przy ul. Mokrej
9 w Niepołomicach).
Partnerem wydarzenia jest Miasto
i Gmina Niepołomice.
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Wydarzenia

DOżyNkI WRóCIły DO WOLI zABIeRzOWskIeJ
MaREK BaRToSZEK

Prawie 40 lat czekali mieszkańcy Woli
Zabierzowskiej na organizację gminnych
dożynek w swojej miejscowości.

D

owiedziałem się, od Pań z Koła Gospodyń
Wiejskich, że ostatni raz Dożynki w Woli Zabierzowskiej zostały zorganizowane bodaj w 1978
roku. Bardzo się cieszę, że udał się pomysł z organizacją Święta Plonów w różnych sołectwach gminy.
Po ubiegłorocznych uroczystościach w Zagórzu,
tym razem przyszedł czas na Wolę Zabierzowską,
która sprostała zadaniu wyśmienicie. Szczególnie
dziękuję za pracę przy tym wydarzeniu Aleksandrowi i Sylwii Ostrowskim wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli
Zabierzowskiej - powiedział gospodarz gminnych
dożynek burmistrz Roman Ptak.

spod szkoły podstawowej pod specjalnie przygo- dzieli również goście: posłanka na sejm RP Elżtowaną scenę, zlokalizowaną obok Domu Kultury. bieta Achinger, były wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak, pełniący obecnie funkcję preTam też o godzinie 13:30 rozpoczęła się uroczyzesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
sta msza święta odprawiona przez ks. Kazimierza
i Organizacji Rolniczych, licznie obecni radni
Włocha, proboszcza parafii pw. Opieki Najświętmiejscy i powiatowi, a także goście z Szecseny,
szej Maryi Panny w Zabierzowie Bocheńskim.
Po zakończonej liturgii miały miejsce obrzędy partnerskiego miasta Niepołomic z sekretarzem
miasta dr Jożefem Bago na czele.
dożynkowe.
W części artystycznej wydarzenie uświetnił koncert kapeli ludowej „Wolańska Muza”, występy
zespołu ludowego „Iglice” z Węgier oraz „Dolina
Dunajca” z Nowego Sącza. Dodatkowo w Woli
Zabierzowskiej koncertowała młodzieżowa orkiestra „Tabi” z węgierskiego miasta Tab goszcząca w ostatnich dniach w Podłężu. Wieczorem
rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do
późnych godzin nocnych, którą prowadził zespół Lester.
Impreza była świetnie zorganizowana, zainteresowanie było wielkie, a i zabawa przednia, dlatego też wiadomo już na pewno, że tradycję gminnych dożynek będziemy kontynuować.

fot. Overlia Studio

Wszystkich obecnych na dożynkach powitali
burmistrz Roman Ptak oraz przewodniczący
Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń.
Szczególnie gorąco przywitano starostów Dożynek, państwa Małgorzatę i Grzegorza Jaborskich, prowadzących na terenie Woli Zabierzowskiej gospodarstwo rolne. Miłym akcentem było
złożenie darów i wieńców dożynkowych przez
przedstawicieli wszystkich sołectw z terenu naszej gminy oraz niepołomickiego osiedla Podgrabie. Dodatkowo obecni na dożynkach mogli
Uroczystości z okazji ukończenia żniw rozpoczęły
spróbować smakołyków przygotowanych przez
się o godzinie 13:00. Zaproszeni goście, delegareprezentantów sołectw i Koła Gospodyń.
cje z pozostałych sołectw oraz mieszkańcy Woli
Zabierzowskiej w barwnym korowodzie przeszli Na zaproszenie organizatorów licznie odpowie-

125 LAt Osp NIepOłOMICe
PawEł DĄBRoś
naczelnik OSP Niepołomice

18 i 19 lipca w Niepołomicach obchodzono jubileusz 125-lecia powstania jednostki OSP
w Niepołomicach oraz 105-lecia Strażackiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy
Niepołomice „Lira”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Parku Miejskim
a główne obchody odbyły się na niepołomickim rynku. Mecenasem Jubileuszu oraz sponsorem nowego samochodu ratowniczego była grupa PZU.

wielickiego reprezentowała Urszula Rusecka. Na
uroczystości obecni byli również komendanci
Policji i Straży Miejskiej z Niepołomic Tomasz
Joniec i Janusz Kaczmarczyk oraz nadleśniczy
Nadleśnictwa Niepołomice Michał Goś. Serdecznie witano niedawnego wojewodę Stanisława
Kracika oraz wszystkich dostojnych gości, którzy
uświetnili tą uroczystość swoją obecnością.

D

Wśród zaproszonych gości była również delegacja strażaków z powiatu monachijskiego
oraz liczne poczty sztandarowe z terenu Gminy
Niepołomice oraz z zaprzyjaźnionych jednostek
OSP z terenu województwa małopolskiego.

o Niepołomic na tą uroczystość zawitali dostojni goście na czele z Panem Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz posłowie na sejm: Elżbieta Achinger, Urszula Augustyn i Jan Ziobro.
Przybyli również przedstawiciele wszystkich
szczebli PSP oraz OSP na czele z przedstawicielem Komendy Głównej PSP bryg. Adamem
Domagałą, małopolskim komendantem woje-
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wódzkim nadbryg. Andrzejem Mrozem, komendantem powiatowym PSP bryg. Aleksandrem
Starowiczem oraz wiceprezesem Zarządu wojewódzkiego Władysławem Kucharskim i zastępcą
dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP
RP woj. małopolskiego Łukaszem Smółką. Grupę
PZU reprezentował Wojciech Wróblewski dyrektor zarządzający ds. korporacyjnych w Grupie
PZU-mieszkaniec Niepołomic. Starostę powiatu

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Parku
Miejskim sprawowaną przez ks. Prałata Stanisława Mikę w asyście ks. Edwarda Bąbola oraz
kapelana strażaków ks. Stanisława Łomnickiego.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Wydarzenia
na ręce prezesa OSP Wojciech Wróblewski, agregat prądotwórczy o dużej mocy oraz instrument
muzyczny również na ręce prezesa złożyli burmistrz Niepołomic Roman Ptak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń. Kolejnym
Następnie odbył się przemarsz na rynek, gdzie
punktem programu było wręczenie medali i oddowódca uroczystości złożył meldunek, odeznaczeń niepołomickim druhom (pełna lista wygrany został hymnu państwowego, a flaga pańróżnionych poniżej).
stwowa wciągnięta na maszt. Uroczystość rozpoczęli organizatorzy: burmistrz Roman Ptak, Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń szeni goście a szczególną uwagę zwrócili na sieoraz prezes OSP Stanisław Dąbroś, którzy przy- bie strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Ząb
witali serdecznie zaproszonych gości oraz złożyli wyśpiewując po góralsku życzenia na scenie dla
życzenia niepołomickim strażakom kolejnych niepołomickich druhów.
godnych strażackich jubileuszy oraz bezpieczPonadto na niepołomickim rynku można było
nych akcji i opieki św. Floriana. Następnie przyoglądać wystawę starych zabytkowych pojazstąpiono do przekazania jednostce w Niepodów strażackich, począwszy od wozu konnego,
łomicach nowego sprzętu ratowniczego oraz
a skończywszy na najnowszym wyposażeniu
instrumentu dla orkiestry dętej Lira.
jednostki. Wśród zabytkowych pojazdów doSamochód ratownictwa technicznego Renault starczonych przez druhów z muzeum pożarniMaster ufundowany przez Grupę PZU przekazał czego w Alwerni dostrzec można było pierwszy
Podczas mszy poświęcona została pamiątkowa
tablica która zawisła na murze kościelnym i będzie przypominała wszystkim strażakom oraz
mieszkańcom o Jubileuszu.

o D Z N aC Z E N i :
ZŁOTYM MEDALEM
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
dh Paweł Zając
dh Marek Trzos
dh Rafał Turchan
dh Przemysław Więcław
SREBRNYM MEDALEM
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
dh Marek Marcinczyk
dh Mateusz Turchan
dh. Katarzyna Więcław
dh. Alicja Kukułka
BRĄZOWYM MEDALEM
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
dh Adrian Balachowski
dh Jakub Batko
dh Bartłomiej Wnorowski
dh Krzysztof Balachowski
dh Mirosław Bober
SREBRNĄ TARCZĘ ODDZIAŁU
WOJEWÓDKIEGO ZWIĄZKU OSP RP
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dh Dąbroś Stanisław
dh Józef Wyczesany
dh Gabriel Satała
Ponadto prezes Zarządu Oddziału
Głównego oraz Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
wystosował listy pochwalne następującym druhom:
dh. Józef Wyczesany
dh. Gabriel Satała
dh Feliks Spich
dh Krzysztof Zielonka
dh Grzegorz Dziadkowiec
dh Agnieszka Dąbroś
dh Jacek Czaplak
dh Paweł Dąbroś
odznaczoni za wysługę lat:
45 LAT
dh Stefan Szewczyk
40 LAT
dh Eugeniusz Dąbroś

wóz marki „Dodge”, jakim dysponowała niegdyś niepołomicka straż, samochód w nienagannym stanie i sprawny technicznie cieszył
oko niejednego strażaka przybyłego na uroczystość. Na zakończenie obchodów przemaszerowano w barwnej defiladzie do remizy OSP
Niepołomice gdzie zorganizowana była mniej
formalna część uroczystości. Na scenie podczas
dwudniowej zabawy wystąpili miedzy innymi:
zespół Abba Mia, Jan Wojdak, Duet Band, Silver
Moon, zespół Wrzos, zaprzyjaźnione orkiestry
dęte z Wieliczki, Krakowa oraz Biskupic. Wokół
remizy każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dostępna była ścianka wspinaczkowa, przejazdy
zabytkowymi wozami strażackimi, miasteczko
strażackie. Grupa PZU przygotowała miasteczko w którym dostępne było kino 5D, symulator dachowania, rozdawano okolicznościowe
czapeczki dla dzieci z własnym nadrukiem oraz
przygotowano wiele atrakcji gdzie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.

dh Gabriel Satała
dh Krzysztof Habas
dh Adam Habas
dh Józef Wyczesany

25 LAT
dh Renata Jach
dh Teresa Zając
dh Zdzisław Habas

35 LAT
dh Jerzy Makula

20 LAT
dh Jakub Paluch
dh Mirosław Bielecki

30 LAT
dh Mieczysław Stępowski
dh Andrzej Mazur

15 LAT
dh Andrzej Rusinek
dh Ryszard Frąś

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach składa serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji Jubileuszu 125-lecia OSP:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Romanowi Ptakowi, Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Markowi Ciastoniowi, Radnemu powiatowemu a zarazem naszemu strażakowi Jakubowi Paluchowi oraz szczególne podziękowania składamy Grupie PZU SA na czele z Wojciechem Wróblewskim
za okazaną pomoc. Składamy także podziękowania wszystkim druhom i ofiarodawcom, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu
oraz pomocy w organizacji jubileuszu 125-lecia OSP.
Prezes Stanisław Dąbroś
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WyPRAWA

Na RySy

PawEł GÓRaLCZyK
nauczyciel matematyki w Gimnazjum Społecznym
im. lady Sue Ryder w Woli Batorskiej i opiekun Klubu Podróżnika „Turbacz”

na godzinę 5.00. Kilkadziesiąt minut później
zameldowaliśmy się na pustym jeszcze parkingu na Palenicy Białczańskiej. Stąd trzeba było
szybko dotrzeć drogą do schroniska nad Morskim Okiem. Po solidnym śniadaniu rozpoczęła
się główna część podróży na Rysy. Idąc wokół
Morskiego Oka, a następnie wspinając się na
Czarny Staw, podziwialiśmy wspaniałe widoki.
Szczególne wrażenie robiły ściany Mięguszotym roku już po raz czwarty zaplanowa- wieckich Szczytów. Przyroda Tatr również dopino wyprawę na najwyższy szczyt w Pol- sała: wysokie limby oraz krzewy kosodrzewiny
sce – Rysy. Do pokonania była niebotycz- dość szybko pozostały w dole. Wyżej w pięknych
na wysokość 2499 metrów nad poziom morza ziołoroślach napotkaliśmy efektowne kwiaty tow polskich Tatrach. Ponieważ zdobycie Rysów jadu, modrzyka czy miłosnej górskiej. Zaraz przy
wymaga sporych umiejętności oraz wielkiej siły szlaku odpoczywał majestatyczny jeleń.
i kondycji, więc zadania mogli podjąć się jedyCzarny Staw pod Rysami zachwycał atramentonie najbardziej doświadczeni członkowie klubu.
wym kolorem wody. Po chwili odpoczynku rozEkipę stanowili uczniowie, którzy w przyszłym
poczęła się stroma wspinaczka na Bulę pod Ryroku szkolnym reprezentować będą klasy trzesami. Zaskoczeniem był całkiem spory lodowiec,
cie Gimnazjum z Woli Batorskiej: Adrian Farnaus,
który widać było ze szlaku. Następnie ścieżka
Bartek Ślęzak, Mikołaj Mazur i Gabriel Śleboda.
wkraczała w stromy i kamienisty żleb. Niektóre
Opiekunami i przewodnikami byli Paweł Gógłazy miały rozmiary sporych budynków. Chwilę
ralczyk oraz Michał Dziedzic – miłośnicy wspimożna było odpocząć przy spływającym kaskanaczki górskiej i sportów ekstremalnych. Warto
dami strumyczku, uzupełniając zapasy wody.
wspomnieć, że już od blisko pół roku uczestnicy
Mimo upalnej pogody na wysokości bliskiej
Klubu Podróżnika Turbacz mogą przygotowydwóch tysięcy metrów nad poziom morza temwać się do najtrudniejszych wyzwań, ćwicząc na
peratura nie był zbyt uciążliwa. Dłuższy odpoprofesjonalnej ściance wspinaczkowej, która zoczynek czekał nas na Buli pod Rysami – sporego
stała wybudowana w hali sportowej Gimnazjum
tarasu pokrytego rumowiskiem skalnym. Na tej
w Woli Batorskiej. Trening był bardzo pomocny,
wysokości roślin nie było już wiele. Jedynie kilgdyż trasa na Rysy pełna jest trudności i niebezkanaście gatunków, w tym wysokogórskie skalpieczeństw.
nice, niepozornelepnice i złote omiegi. Podczas
Zanim wyruszyliśmy na podbój Tatr, odwiedzili- posiłku podziwialiśmy wspaniałe widoki. Fantaśmy kilka ciekawych miejsc na skraju pasm gór- stycznie prezentowały się oba stawy pod Rysaskich Pienin i Gorców. W Krościenku mogliśmy mi: Morskie Oko i Czarny Staw, z tej wysokości
zjeść pyszne lody oraz odnaleźć ukryte „skarby” wyglądające jak niewielkie sadzawki.
nad brzegiem Dunajca w ramach internetowej
Ostatni fragment wspinaczki był najbardziej wyzabawy Geocatching. Miejscowość Kluszkowce
magający. Tym razem szlak wiódł po bardzo stroto przede wszystkim wspaniała ścieżka przymych skalnych ścianach i raz po raz trzeba było
rodnicza w wąwozach wulkanicznej góry Wdżar
wspomagać się łańcuchami. W wielu miejscach
i piękne widoki na Tatry i Pieniny. Udało się odnanależało bardzo uważać, gdyż szlak niebezpieczleźć sporo niezwykłych gatunków roślin, w tym
nie zbliżał się do przepaści. Około godziny trzychroniony i bardzo rzadki rojownik włochaty,
nastej dotarliśmy na grań kilkadziesiąt metrów
którego liście przypominają małe agawy. Sporo
pod szczytem Rysów. Po raz pierwszy otworzył
radości dostarczyła jazda na kolejce grawitacyjsię widok na potężne szczyty Tatr Wysokich lenej oraz wizyta nad Jeziorem Czorsztyńskim.
żące na Słowacji. Gerlach, Ganek i Wysoka wyNastępnego dnia pobudka ustalona była już dawały się być na wyciągnięcie ręki. W dalszej

Wakacyjna pora to czas, w którym Klub
Podróżnika Turbacz działający przy
Gimnazjum Społecznym w Woli
Batorskiej realizuje swoje najbardziej
ambitne plany i zamierzenia.

W
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perspektywie pięknie prezentowały się w słońcu
Lodowy, Łomnica, Staroleśna i wiele innych. Kilkusetmetrowa przepaść sięgała stawów w Dolinie Ciężkiej i zapierała dech w piersiach.
Jeszcze tylko trzeba było pokonać kilka trudnych metrów i wreszcie zameldowaliśmy się na
samym szczycie. Mimo zmęczenia wszyscy byli
oczarowani magią tego miejsca i fanatycznymi
widokami na całe Tatry oraz okoliczne pasma
górskie Polski i Słowacji. Oczywiście nie mogło
się obyć bez pamiątkowych zdjęć. Było to o tyle
łatwe, że turystów na szczycie Rysów było zaskakująco niewielu.
Mieliśmy jeszcze w planach spacer na pobliskie
Rysy Słowackie (2503 m n. p. m.), a nawet odwiedziny w schronisku na przełęczy Waga po słowackiej stronie granicy, lecz pogoda zaczęła się
psuć. Nad Podhalem zaczęły zbierać się burzowe
chmury, więc bezpieczniej było wracać. Wszyscy bezpiecznie pokonali odcinki z łańcuchami
i dotarli na Bulę. Po chwili odpoczynku kontynuowaliśmy podróż, zatrzymując się na kilka zdjęć
na skale zawieszonej wysoko nad Czarnym Stawem. To wyjątkowo piękne miejsce widokowe.
Gdy doszliśmy nad Czarny Staw, okazało się, że
burza przeszła daleko od nas, więc mogliśmy
spokojnie odpocząć nad modrą tonią jeziora.
Zmęczeni musieliśmy pokonać jeszcze pieszo
trasę z Morskiego Oka. Na szczęście mogliśmy się
jeszcze posilić po drodze w barze na Włosienicy.
Dzień zakończyliśmy noclegiem w Jurgowie.
Ostatniego dnia podróży było bardzo gorąco, więc jedynym dobrym pomysłem była kąpiel w zimnych wodach rzeki Białka, w pobliżu
malowniczego przełomu przez Pieniński Pas
Skałkowy. Tam można było też poćwiczyć wspinaczkę na Obłazowej Skale oraz odwiedzić tajemnicze jaskinie wydrążone w jej ścianach. Po
zjedzeniu pysznych lodów na nowotarskim rynku wróciliśmy do domu.
Rysy zostały po raz kolejny zdobyte, a wspomnienia z wyprawy na pewno zostaną w pamięci na długie lata. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących wyprawę.
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SZwaJCaRia

MaRiaNNa MałEK
kronikarz ZNP w Niepołomicach

PODRóż WśRóD żyWIOŁóW

s

zwajcaria to kraj, który cechują wyjątkowe
widoki. To potężne szczyty alpejskie, malownicze jeziora, to soczysto zielone łąki, szczyty górskie zanurzone w chmurach, pieniące się
wodospady, to średniowieczne miasta wolne
od ruchu samochodów, to górskie wioski z niekończącymi się winnicami, jakby zawieszone
w powietrzu, to mosty wiszące nad lodowcem,
to kilometry tuneli przecinających Alpy we
wszystkich kierunkach, to słynne fabryki zegarków, serów, czekolady. To wreszcie niesamowite
serpentyny na niebotycznych wysokościach,
gdzie dzięki umiejętnościom naszych kierowców mknęliśmy wśród Alp.
Tę właśnie przepiękną krainę zwiedziliśmy
w tym roku.

rezydował cesarz Franciszek Józef, katedrę św. rzymskie akwedukty. Mkną po nich czerwone
Jakuba. W Insbrucku „patrzyła na nas” Święta wagoniki – czasem z zawrotną szybkością. OgląGóra Tyrolu. Odbyliśmy spacer po zabytkowym da się takie widoki, że dech zapiera w piersiach.
średniowiecznym centrum.
A po pobycie do Zermatt – kurortu wolnego od
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na nocleg ruchu samochodowego – czas wolny dla części
w miejscowości Klaus w Austrii, gdzie dotarliśmy wycieczkowiczów, dla chętnych wyjazd kolejką
na Gorhergrat i zejście do Rotenbodensee – jeo godz. 23.45.
ziorek, w których odbija się róg Matterhornu.
Dzień 2
Po śniadaniu udaliśmy się do Szwajcarii – kraju, Zauroczeni pięknymi krajobrazami wróciliśmy
w którym żyje ok. 11 mln mieszkańców. Dziś do hotelu we Francji.
tworzy zlepek różnych kultur. Składa się z kanDzień 4
tonów. Szwajcarzy to potomkowie Helwetów.
Przejazd do miasteczka Broc, gdzie zwiedziliśmy
Szwajcaria graniczy na północy z Niemcami, na
pierwszą fabrykę czekolady, wiodącej szwajcarwschodzie z Austrią i Lichtensteinem, na połu- skiej marki czekoladowej Cailler. Po degustacji
dniu z Włochami, na zachodzie z Francją. Po- pyszności udaliśmy się do pięknego alpejskiego
wierzchnia 41,3 tys. km2.
miasteczka Gruyeres, gdzie wytwarzano słynny

Organizację wycieczki przejęło Biuro Podróży Bison Tours z Niepołomic: organizator z Biura Piotr Głównym celem było zwiedzanie stolicy Szwajcarii – Berna leżącego nad rzeką Aare. Symbol
Heliasz, pilot – przewodnik - Sebastian Fijak.
miasta to niedźwiedź. Spacerowaliśmy po BerOrganizatorem i kierownikiem wycieczki była neńskiej Starówce, która wpisana jest na listę
dyrektor Szkoły Podstawowej z Niepołomic – Kry- Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest
styna Augustyńska oraz Maria Sarka – przewod- tu 6 km podcieni handlowych. Obejrzeliśmy
nicząca Sekcji Emerytów ZNP w Niepołomicach.
wieżę zegarową, dom Alberta Einsteina, gdzie
fizyk pracował nad teorią względności, katedrę
Uczestnikami tej wyjątkowej wycieczki byli:
- nauczyciele – emeryci zrzeszeni w Sekcji berneńską.
Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Niepołomicach,
- nauczyciele – emeryci z terenu Miasta i Gminy
Niepołomice,
- nauczyciele czynni ze Szkoły Podstawowej im.
króla Kazimierza Wielkiego z Niepołomic
oraz sympatycy uczestniczący często w poprzednich wycieczkach. W sumie 53 uczestników.

Byliśmy przy słynnej Wieży Czasu, gdzie wysłuchaliśmy „bicia dzwonów” i widzieliśmy jak „misie kręcą się na kołowrocie” – to taki hejnał, jak
nasz z Wieży Mariackiej.

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w stronę
Genewy. Nad Jeziorem Genewskim położone
jest miasto Lozanna, gdzie wykładał nasz poeta
Adam Mickiewicz. Miasto położone jak na taraDzień 1
sie. Jezioro Genewskie położone w Szwajcarii
Wyjechaliśmy o godz. 4.00 rano 29. czerwca i częściowo we Francji jest największym jezioz parkingu koło Zamku Królewskiego w Niepo- rem Alp i całej Europy Zachodniej. Magia Jeziołomicach. Do Szwajcarii dojechaliśmy poprzez ra Genewskiego uwiodła lorda Byrona, Juliusza
Czechy i Austrię. Po drodze mijaliśmy miasto Słowackiego, Adama Mickiewicza i wielu innych
Sławków – znane jako Austerlitz – gdzie była poetów. Nad Jeziorem Genewskim mogliśmy
słynna bitwa trzech cesarzy. Przejeżdżaliśmy oglądać największą na świecie fontannę, której
przez wiele tuneli pod Alpami. Na pograniczu słup wody wynosi 140 m.
Karpat i Alp – widzieliśmy Wzgórze Kalenberg,
W dalszej kolejności zwiedziliśmy Genewę – eumiejsce związane z bitwą pod Wiedniem
ropejską siedzibę ONZ. Podziwialiśmy Stare MiaPrzed nami swe uroki rozpostarły Alpy Salzbur- sto z placem de Bourg de Four, katedrę św. Pioskie i Bawarskie. Dalsza droga wiedzie przez Sal- tra, w której kazania wygłaszał Kalwin, szliśmy
zburg, gdzie istnieje jeden z ołtarzy Wita Stwosza, promenadą des Bastions z pomnikiem reforpotem skręciliśmy w Alpy Niemieckie, a przed macji, podziwialiśmy park ze słynnym zegarem
nami Monachium i znów jedziemy do Austrii.
kwiatowym. Z miasta widać Alpy i ich najwyższy
O godz. 16.30 przyjechaliśmy nad rzekę Inn i do- szczyt Mont Blanc.
tarliśmy do Insbrucka. To miasto – siedziba wielu Wieczorem udaliśmy się do hotelu nad Jeziorem
cesarzy. To centrum sportów górskich. To piękna Genewskim we Francji.
alpejska miejscowość, stolica Tyrolu, położona
nad rzeką Inn w otoczeniu górskich szczytów. Dzień 3
To dawna siedziba Habsburgów. Tutaj się tworzy To pobyt w Zermadt – wioski górskiej – położosławne kryształy Swarowskiego. Zobaczyliśmy nej u stóp Matterhornu. Udaliśmy się tam ponajbardziej znane atrakcje miasta: tzw. Złotą ciągiem. Oglądaliśmy obrazy lepsze niż w kinie.
Kamieniczkę, dziedzińce Hofburga, gdzie często Pociąg mknie po wiaduktach przypominających
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szwajcarski ser o tej samej nazwie.

Następnie udaliśmy się do Lautenbrunnen –
„wioski lodowcowej” leżącej u stóp Jungran.
Byliśmy w podziemnym świecie fantazji tzn.
obejrzeliśmy kompleks 10 polodowcowych wodospadów, do których prowadzi winda w podświetlonym tunelu. Wrażenia trudne do opisania. To trzeba przeżyć!
Dzień 5
Przejazd do Lucerny – znak rozpoznawczy tego
miasta to Most Kapliczny – najstarszy na świecie drewniany most z 1332 r., który łączy starą
i nową część. Odbyliśmy spacer nad Jeziorem
Czterech Kantonów.
Po południu zwiedziliśmy Zurych – miasto bankierów. Oglądaliśmy słynne witraże Marca Chagalla w kościele Fraumnnster.
A w godzinach wieczornych udaliśmy się w drogę powrotną.
Dzień 6
To powrót do kraju. Bardzo zmęczeni – ale pełni
wrażeń przybyliśmy po południu do Niepołomic.
Ta podróż przez żywioły na długo zostanie w naszej pamięci. Jeśli tam nie byliście – koniecznie
zobaczcie. To niezapomniane przeżycia!
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spACeReM pO kRAkOWIe
GRaŻyNa TaBoRSKa
instruktor świetlicy Kultury w Podgrabiu
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lipca mieszkańcy Podgrabia pojechali na szlachetnych, bursztynowe drobiazgi w złotej
wycieczkę do Krakowa, gdzie spacerowali, i srebrnej oprawie.
odwiedzali muzea i bliżej poznawali historię najObecnie w Sukiennicach otwarto Muzeum Histobliższego nam miasta.
ryczne Miasta Krakowa, Podziemia Rynku GłówRozpoczęliśmy od Barbakanu, kierując się ul. Flo- nego i tam właśnie zmierzaliśmy. Muzeum, które
riańską w stronę Rynku. Brama, jak i ulica, to część znajduje się pod płytą Rynku Głównego, to miejDrogi Królewskiej. Idąc nią podziwialiśmy stare sce gdzie można się wczuć w atmosferę Krakowa
kamienice, z których wiele nosi własne nazwy np. sprzed siedmiuset lat. Pani przewodnik oprowa„Pod Aniołkiem”, „Dawidowska”, „Pod Matką Bo- dzając nas przedstawiła historię dawnego Krakoską”, „Pod Koniem” czy „Dom Matejki”.
wa, życie i zwyczaje jego mieszkańców.
Docierając do Rynku skierowaliśmy swe kroki do
Bazyliki Mariackiej, kościoła ze wspaniałym gotyckim ołtarzem, wykonanym przez Wita Stwosza, i Wieżą Mariacką, zwaną Hejnalicą, na której
od ponad 600 lat grany jest Hejnał.

Wędrowaliśmy wokół Sukiennic 5 metrów pod
ziemią, bo na tej wysokości mieścił się niegdysiejszy rynek, a spacerując pośród średniowiecznych
traktów drożnych poznaliśmy częściową zabudowę rynku. Rynek będący największym placem
średniowiecznej Europy był podzielony na części,
Spacerując po krakowskim Rynku, spoglądając
które nosiły różne nazwy, a było to związane z prona Sukiennice, ratusz czy kościół św. Wojciecha,
wadzeniem targów. Był tu„Targ Solny”,„Targ Węglomożna poczuć ducha dawnych czasów. Dawny
wy”, „Kurzy Targ”, „Żydowski Targ”, „Chlebowy Targ”
jak i obecny rynek to centrum wydarzeń, tych
itd. Na środku rynku stały tzw. Kramy Bogate, zblizwykłych jak i historycznych. Tu wykonywano pużone do obecnych Sukiennic, gdzie handlowano
bliczne wyroki, ale i tu odbywały się hołdy składamateriałami luksusowymi, a dziś w podziemiach
ne królom i wiele innych wydarzeń historycznych
możemy zobaczyć ich częściową zabudowę.
m.in. Przysięga Kościuszkowska czy wjazd Księcia
Poniatowskiego, wydarzenia związane z rewo- Później w Sukiennicach zwiedziliśmy najwięklucją krakowską czy Wiosną Ludów. Wszystko szą w Polsce Galerię Sztuki Polskiej XIX w., gdzie
to w otoczeniu majestatycznych kamienic, któ- w salach Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Michare dziś liczą kilkaset lat i są wspaniałym tłem do łowskiego i Bacciarellego prezentowane jest maróżnych spotkań, festiwali i targów. Tu znajduje larstwo portretowe, pejzażowe i rodzajowe. Są tu
się pomnik Adama Mickiewicza, naszego narodo- wspaniałe obrazy min. Hołd Pruski, Pochodnie
wego wieszcza, czy studzienka Walentego, gdzie Nerona, Kościuszko pod Racławicami czy Wernyhora i wiele innych.
spotykają się młodzi ludzie.
Przechadzając się po Sukiennicach, spoglądając
na kupieckie kramy, podziwialiśmy przedmioty
wykonane przez współczesnych rzemieślników.
Pięknie haftowane stroje, biżuterię z kamieni

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy ul. Szewską
do Muzeum Emeryka Czapskiego, gdzie znajduje się bogaty zbiór starych druków i rękopisów,
a także pokaźny zbiór numizmatów.

Nasz wzrok przyciągnął niezwykły zbiór starych
map, najstarszych kronik i przepięknych starodruków wraz z herbarzami i pocztami władców.
Wiele egzemplarzy jest z XV w. aż po wiek XVIII.
Natomiast w gabinecie numizmatycznym zaciekawiła nas wspaniała kolekcja monet i banknotów. Najstarsze z nich liczą sobie ponad 1000
lat. Można tu zobaczyć min. denary piastowskie,
dukaty Władysława Łokietka, pierwsze polskie
monety złote, monety antyczne greckie, aleksandryjskie, celtyckie czy cesarstwa rzymskiego. Jest
wiele banknotów, bonów, papierów wartościowych oraz kolekcja medali.
Ostatnim punktem naszego zwiedzania był
Główny Gmach Muzeum Narodowego. Na kilku
kondygnacjach ogromnego budynku zwiedziliśmy wiele wystaw, stałych i czasowych. Panów
zainteresowała głównie wystawa militarna przedstawiająca wojsko – jego uzbrojenie i wyposażenie od średniowiecza aż po II wojnę światową.
Panie zaś chętnie oglądały ekspozycje rzemiosła
artystycznego, na przestrzeni wieków, przepięknie zdobione ceramiczne i szklane bibeloty, stylowe wnętrza, piękne haftowane suknie i serwety,
unikatowe instrumenty muzyczne. Część z nas
zaciekawiła wystawa związana z kulturą dalekiego wschodu, gdzie przedstawiono życie rodziny
sułtańskiej w Imperium Osmańskim, a także zbiory sztuki chińskiej.
Wycieczka choć bliska i do miasta, które wszyscy
znamy, była cenną lekcją historii. Pogoda była
wspaniała, chętnie więc korzystaliśmy z jej uroków. Nie spiesząc się nigdzie, spacerując i wstępując do kawiarni na mrożoną kawę i czekoladę,
do domu wróciliśmy zadowoleni i bogatsi w wiedzę, której wielu z nas brakowało.

z WIzytą u LuBOMIRskICh
URSZULa TURECKa
instruktor Klubu Kultury w Suchorabie
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lipca, wczesnym rankiem żądna przygód
grupa z Suchoraby wyruszyła na wakacyjną wyprawę do Łańcuta. W znakomitych nastrojach dotarliśmy na miejsce. Zamek w Łańcucie
jest jedną z największych atrakcji i najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Był miejscem spotkań koronowanych głów,
a jego przepych zapiera dech w piersiach. Wraz
ze wzrostem znaczenia rodu Lubomirskich rosła
także ranga ich posiadłości. Pod koniec XVIII w.
powstał ogród włoski i zwierzyniec, aleje spacerowe, a także zakupiono wiele cennych obrazów i mebli. Przez kolejne 100 lat rezydencja
zarządzana przez rodzinę Potockich wyposażona została w elektryczność, wodociągi i kanalizację, w podziemiach zainstalowano saunę oraz
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urządzenia do elektroterapii. W parku założono nię. Podziwialiśmy te piękne, egzotyczne kwiaty,
ogród różany, palmiarnię i storczykarnię, wybu- mając na uwadze, że oprócz gatunków i odmian
pochodzących z przedwojennej kolekcji, są też
dowano stajnię, kort tenisowy i ujeżdżalnię.
takie, które współcześnie wyhodowano z różneZ uwagą słuchając słów przewodnika, podzigo typu krzyżówek.
wialiśmy drogocenne zastawy, wspaniałe bukiety z suszonych kwiatów, oryginalne elementy Na koniec postanowiliśmy zwiedzić jeszcze
garderoby i biżuterii. Na wszystkich duże wra- skansen znajdujący się we wsi Markowa. W któżenie zrobiły ogromne żyrandole i sala kon- rym kustosz zaprezentował nam pomysłowe nacertowa z niezwykłą akustyką, w której akurat rzędzia, mozolnie tworzone ubrania i buty, opoćwiczyli uczestnicy warsztatów. Obejrzeliśmy wiedział o tradycjach i zwyczajach panujących
też największą w kraju kolekcję różnorodnych w dawnej wiosce. Niektórzy słuchali z zaciepojazdów konnych. Materiał, kolorystyka i po- kawieniem dopytując o szczegóły, inni z nutką
mysłowość wykonania bryczek, sań i innych we- melancholii przenosząc się w pamięci do krainy
hikułów imponowała.
dzieciństwa.
Odwiedziliśmy 30 hektarowy park i storczykar-

więcej www.kultura.niepolomice.pl
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ByLIśMy NA pIękNeJ ORAWIe
aLEKSaNDER oSTRowSKi
instruktor Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej

9 lipca z Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej wyruszyliśmy na wakacyjną wycieczkę
turystyczno-krajoznawczą na Słowację,
na tereny Orawy.

W

cześnie rano, bo już o godz. 6.30 w składzie
47 uczestników rozpoczęliśmy podróż autokarową. Pierwszym etapem naszej wycieczki był
Zamek orawski uważany za największy na Orawie i jeden z piękniejszych zamków na Słowacji.
Obiekt wzniesiony na 112-metrowej wapiennej
skale góruje nad miejscowością Orawskie Podzamcze i lustrem rzeki Orawy. W okresie średniowiecza rejony te, jak i większość dzisiejszej
Słowacji były częścią Królestwa Węgier, a sam
zamek stanowił niegdyś twierdzę graniczną na
północy Węgier i chronił szlak handlowy do Polski. Jego budowę rozpoczęto w 1241 roku, po
najeździe tatarskim.
Zwiedzanie zamku oraz wysłuchanie przewodnika, który dla naszej grupy mówił po polsku, to
prawdziwa uczta historyczna. Wśród wielu informacji dowiedzieliśmy się także, że od 1441 roku
zamkiem władał Polak, hrabia Liptowa i Orawy
Piotr Komorowski. Podziwianie tego miejsca
i zwiedzanie dolnego, średniego i górnego zamku wymaga pewnej kondycji, wiąże się bowiem
z częstą wspinaczką krętymi i wąskimi schodami, a jest ich 880 do najwyżej położonej cytadeli.
W komnatach zamkowych znajduje się Muzeum

Orawskie, które oczywiście odwiedziliśmy. Mieliśmy możliwość poznania fragmentu historii samego zamku, odwiedziliśmy zbrojownię
z piękną ekspozycją XVI i XVII wiecznego oręża.
W komnatach można było zobaczyć wyposażenie wnętrz, obrazy i meble, a także portrety
członków rodziny Thurzo oraz kolejnych włodarzy tego wspaniałego miejsca.
Z tarasu widokowego podziwialiśmy piękną panoramę Tatr Zachodnich, okolicę i dolinę rzeki
Orawy. Aż zapierało dech w piersiach.

śniej zaplanowany obiad i chwilę odpoczynku.
Wiele można by pisać o tym miejscu, ale nasza
Pogoda jak to w terenach górzystych bywa była
wyprawa nie kończyła się tutaj, na tym zamku.
mało przewidywalna, ale nie przeszkadzało nam
Kolejnym punktem była miejscowość Slanicka to w realizacji kolejnego punktu naszej wyprawy,
osada i zapora wodna zwana Jeziorem oraw- czyli wizyty w orawskiej Kolei Leśnej w miejskim lub Morzem orawskim. Tutaj wybraliśmy scowości Tanećnik. Jest to kolej wąskotorowa
się na uroczą krajobrazowo wycieczkę statkiem. o rozstawie torów 760 mm. Pierwsze pociągi ruNa pokładzie wysłuchaliśmy opowieści o tym szyły w tej okolicy w 1918. Zwożono nią drewno
miejscu. Z pięciu wiosek zalanych wodą zacho- z lasów, dzisiaj jest atrakcją turystyczną. Podczas
wał się tylko kościół barokowy i kalwaria, które podróży wagonikiem po górzystych terenach
w środku wody stworzyły wyspę nazywaną Wymożna było spotkać ciekawe postacie z bajek,
spą Slanicką lub Wyspą Sztuki. Zwiedziliśmy ją
które były przygotowane na szlaku turystycznym
podczas rejsu. W drodze powrotnej opłynęliśmy
i swoim widokiem cieszyły wszystkie dzieci. Zwiedrugą wyspę na zalewie zwaną Ptasią Wyspą.
dziliśmy również Izbę Regionalną z ekspozycją
Mieści się na niej rezerwat, a zarazem ważna
narzędzi gospodarstwa domowego, strojami,
ostoja i miejsce ochrony ptactwa wodnego.
a także taras widokowy na pobliską okolice.
Krajobrazy jakie można tam podziwiać, piękno
natury, unikalna architektura i sztuka ludowa, Po tak aktywnym i pełnym wrażeń dniu, wszywarunki do wypoczynku i uprawiania sportów scy z uśmiechami na twarzy, wieczorkiem około
wodnych przyciągają wielu turystów. Po powro- godz. 21.30 wróciliśmy do Domu Kultury w Woli
cie na przystań wszyscy udaliśmy się na wcze- Zabierzowskiej.

pOCztóWkA z WAkACJI
KRySTyNa KRUPa SaMEK
instruktor Domu Kultury w Staniątkach
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lipca odbyła się zaplanowana przez Domy
Kultury w Ochmanowie i Staniątkach wakacyjna wycieczka do Dream Parku w Ochabach
Wielkich w województwie śląskim. Mieści się
tam ogromny park rozrywki.

ko oglądać te pradawne stworzenia, bo niestety
brak prądu sprawił, że nie mogliśmy usłyszeć ich
głosów i zobaczyć zwierząt w ruchu. Dopełnieniem atrakcji dla starszych uczestników był park
linowy. Na wysokości 8 metrów, wśród konarów
drzew był przygotowany linowy tor przeszkód ze
Po dwu i pół godzinnej podróży dotarliśmy do skomplikowanymi przejściami, przekładaniem
celu, a tu spotkała nas niemiła niespodzianka. lin, ekstremalnymi zjazdami po linach do celu.
Nocna nawałnica zostawiła uszkodzoną linię Znajdujący się obok park linowy dla dzieci został
energetyczną i w całym kompleksie parkowym zniszczony przez wichurę.
nie było prądu. Nie mogliśmy skorzystać z wielu
Niemożność skorzystania z kolejnych atrakwcześniej proponowanych atrakcji.
cji w Ochabach sprawiła, że zmieniliśmy plany
Nie tracąc nadziei na miłe spędzenie czasu, pobyt i udaliśmy się do Ustronia. Tam w Leśnym Parku
rozpoczęliśmy od zwiedzania Parku Miniatur. Przy Rozrywki na łonie natury żyją oswojone dzikie
barwnej opowieści pani przewodnik mogliśmy zwierzęta, które można podziwiać z bliska, głapodziwiać najważniejsze zabytki i najciekawsze skać, a nawet karmić. Tuż przy wejściu do parku
budowle z pięciu kontynentów. Później odwie- przywitały nas piękne, ufne sarenki oczekując
dziliśmy dom postawiony na dachu, do którego od nas gościńca. Swobodnie przemieszczały się
można było wejść. Następnie udaliśmy się do par- wśród nas jelonki, muflony, daniele, każde na wyku małych i dużych dinozaurów. Tu mogliśmy tyl- ciągnięcie ręki. Było w tym coś niesamowitego.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Dużą atrakcją były zaprezentowane przez sokolników loty sokołów orłów. Wszyscy z zapartym
tchem obserwowali loty tych skrzydlatych drapieżników, prosto ze specjalnej rękawicy opiekuna i powroty na jego zawołanie.
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psZcZyńska REZydENcja

lEtNi obóZ siatkaRski

STaNiSława ZiELiŃSKa
instruktor Domu Kultury w Zakrzowie

SyLwia wiLCZEK
sekretarz Sl SAlOS Staniątki
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sierpnia z Domów Kultury w Zakrzowie i Zakrzowcu wyruszyła
grupa zainteresowanych poznaniem zamku w Pszczynie.
Udokumentowane początki obiektu sięgają I połowy XV wieku. Zamek
ulegał licznym przebudowom, podyktowanymi zmianami właścicieli
i nowymi nurtami w architekturze.
Z potężnej gotyckiej budowli stał się
koniec końców obiektem eklektycznym, czyli łączącym wiele stylów.
Zachowany jest w bardzo dobrym
stanie i to zarówno sam budynek,
jak i jego wyposażenie. Co niezwykle rzadkie w naszym kraju, we wnętrzach rezydencji znajduje się 80%
oryginalnych mebli, które mogliśmy
podziwiać. W dwóch komnatach
zobaczyć wciąż można oryginalne
XIX-wieczne tapety z ręcznie malowanymi ornamentami roślinnymi.
Wielu z nas najbardziej w pamięci
zapadła nam sala lustrzana, gdzie
zobaczyliśmy na dwóch równoległych ścianach 14-metrowe lustra.
Zostały one sprowadzone do rezydencji w XIX wieku, przy użyciu konnych powozów.
Zwiedziliśmy także zamkową powozownię, w której oglądaliśmy
wozy i karety Jana III Sobieskiego i jego małżonki. Z powozowni
i stajni udaliśmy się do skansenu

Ziemi Pszczyńskiej. Znajdują się
tutaj dawne dolnośląskie chałupy,
spichlerze, stajnie, stodoły, kuźnia,
warsztat stolarza i młyn. Zobaczyliśmy oryginale wyposażenie ówczesnych domów, warsztatów rzemieślniczych i gospodarczych.
W Pszczynie odwiedziliśmy też zagrody żubrów. Po tak miło spędzonym dniu udaliśmy się w drogę powrotną, która wiodła przez Kalwarię
Zebrzydowską. Tutaj odwiedziliśmy
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, budowę późnobarokową z elementami rokoka.
Mimo upalnego dnia, pełni wrażeń
i poczucia ciekawie spędzonego
czasu wróciliśmy do swoich domów.

O

d 2 do 12 sierpnia 39-osobowa
ekipa Salosu Staniątki udała
się do Ustrzyk Dolnych na obóz
siatkarski. Treningi - zazwyczaj dwa
razy dziennie - były przeprowadzane z myślą jak najlepszego przygotowania się do nadchodzącego
sezonu. Ale oprócz wielu godzin
spędzonych na hali, był także czas
na inne atrakcje: plac zabaw, wyjazd nad Solinę i płynięcie statkiem.
Kilkakrotnie udaliśmy się także na
basen. Mieliśmy okazję uczestniczenia w treningu kadry polskich
siatkarzy, którzy przebywali w tym
czasie na zgrupowaniu w Arłamowie. Było to niesamowite przeżycie dla każdego, zwłaszcza dla
najmłodszych uczestników obozu.
Podczas pobytu w Ustrzykach zwiedziliśmy znajdujące się tam Muzeum Bieszczadzkie i udaliśmy się
na wycieczkę w góry. Po 40-minutowej przejażdżce kolejką wąskotorową, przyszedł czas na podejście na
Połoninę Wetlińską. Piękne widoki
roztaczające się znad schroniska
„Chatka Puchatka” wynagrodziły

wszystkim trudy podejścia.
Organizowane były także turnieje
oraz wieczorki filmowe. W niedzielę
ks. Ireneusz Macioł odprawił mszę
św., podczas której modliliśmy się
o bezpieczny przebieg wyjazdu
i dziękowaliśmy za przeżyty mile
czas. Każdy uczestnik obozu otrzymał pamiątkową koszulkę, w której
zaprezentował się nad Soliną, a także na treningu polskich siatkarzy.
Na zakończenie obozu wszyscy
otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale. Rozdano także nagrody
za poszczególne turnieje, konkursy,
w tym także za czystość pokoi. Podczas obozu były również dyżury na
stołówce, modlitwy przy posiłkach.
Kadra: ks. Ireneusz Macioł, Maciej
Jarzyna, Sabina Cichy, Karolina Wilczek, Sylwia Wilczek.
Dziękujemy kadrze za poświęcony
czas i okazane serce naszym najmłodszym pociechom. Szczególne podziękowania kierujemy na
ręce burmistrza Romana Ptaka za
wsparcie finansowe Letniego Obozu Siatkarskiego.

SL SALOS Staniątki prowadzi nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt w kat. minisiatkówka (od 1 klasy), młodziczki. Ponadto będą odbywać się treningi 3 Ligi MZPS.
Kontakt: Sylwia Wilczek 692 886 572, Łukasz Wdaniec 692 380 086,
Maciej Jarzyna 608 838 181.

lEtNi cZas W sUchoRabiE

WakacjE ZE sZtUką

URSZULa TURECKa
instruktor Klubu Kultury w Suchorabie

KRySTyNa KRUPa SaMEK
instruktor Domu Kultury w Staniątkach
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prócz dalekich i bliskich wojaży, w Klubie Kultury w Suchorabie mnóstwo było zabaw z chustą
animacyjną, kolorowym tunelem,
czy pasjonującym rozgrywkom
między amatorami gier planszowych, a także zajęć artystycznych.
Nasi najmłodsi mogli wykazać się
kreatywnością i poczuciem humoru
podczas warsztatów rękodzieła artystycznego, prowadzonych przez
Natalię Nowacką. Dowcip polegał
na tym, że w pierwszym miesiącu
wakacji, mogli oni własnoręcznie
wykonać swoją małą tablicę szkolną. Malowanie specjalną farbą, tak
by można było później po niej pisać, dobór odpowiednich kolorów,
ozdabianie ramki barwnymi piankami, wybór wzorów, wycinanie
konkretnych elementów… Ach, cóż
to były za dylematy. Podejmowanie
decyzji i wykonanie sprawiło wiele
radości i dało zachwycające efekty.

22 | WRZESIEŃ 2015

Bardzo aktywni okazali się również
seniorzy. Aby „zabić” nudę, miło
spędzić wolny czas, a przy okazji
nauczyć się czegoś nowego, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach.
Pierwszym tematem, który został
przyjęty z dużym entuzjazmem
było bibułkarstwo. Pod czujnym
okiem Agnieszki Wojnar, uczestnicy
wyczarowują z kolorowych bibułek
wspaniałe kwiaty. W pomieszczeniach klubu kultury za ich sprawą
zrobiło się kolorowo i wesoło. Wśród
rozmów i wspomnień powstawały
coraz to nowe okazy. Mamy teraz
w naszych wazonach kolorowe róże,
słoneczne żonkile i goździki.
Zresztą na te spotkania przychodzą
zainteresowani z wszystkich grup
wiekowych. Dziękuję uczestnikom
za każdą wspólną chwilę i pozytywne emocje.
foto relacja:
www.kultura.niepolomice.pl

W

Domu Kultury w Staniątkach
odbywał się cykl wakacyjnych
warsztatów plastycznych dla dzieci
i młodzieży, prowadzonych przez
Natalię Nowacką. Od 13 do 17 lipca zainteresowani działaniami plastycznymi spotykali się codziennie.
Rozpiętość wiekowa uczestników
była duża, co sprawiło, że program
warsztatów był bardzo elastyczny,
tak by dać możliwość ciekawego
działania każdemu. I faktycznie
wszyscy mieli co robić. Starsi skupili się na malarstwie sztalugowym,
szkicowaniu i rysunku, młodsi tworzeniem form przestrzennych lub
po prostu malowali i rysowali.
Wiele radości i ciekawe efekty dało
uczestnikom poznanie techniki malowania na szkle. Wzory zaprojektowane na kartce należało specjalnymi
konturówkami i farbami przenieść
na szkło, a następnie wykończyć tak
by dały zaplanowany efekt.

Pracowaliśmy również na mokro
z filcem. Chociaż uczestnicy poznali tylko podstawy trudnej techniki
formowania filcu wodą, mydłem
i ciepłem własnych rąk, efekty były
bardzo ciekawe. Gładzenie lub kulanie owczej wełny sprawiało, że
powstały formy płaskie i trójwymiarowe. Spod sprytnych paluszków
wyłaniała się płaska tkanina, innym
razem kulki, a w efekcie końcowym
w naszej pracowni pojawiły się
piękne zwierzątka, misie i kwiatki.
Malowanie na tkaninie, nadawanie
jej wzorzystej faktury lub po prostu
tworzenie własnych obrazów na
materiale też wciągnęło uczestników do działań artystycznych.
Tematy i techniki zajęć były różnorodne i tym samym bardzo ciekawe
dla uczestników, co było widać po
zaangażowaniu i efektach działań
artystycznych.
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szCzep puszCzA
PwD. Ewa BiERNaT, PhM Ewa RyChTaRZCyK

D

zięki wspólnej wolontarialnej pracy instruktorów i rodziców całego środowiska Szczepu
PUSZCZA tegoroczny obóz harcerski odbył się
nad jeziorem Źródlane w okolicach Lubiatowa.
Udział w nim wzięło ok. 120 harcerek i harcerzy
z niepołomickiego Szczepu Puszcza oraz dwóch
drużyn krakowskiego szczepu Fioletowej Trójki.
Nasze drużyny – 3NDH Niepołomni, 5 NDH Gawra, 7 NDH Szatra oraz 1 TDH Silva przez miesiąc
szlifowały techniki harcerskie i zdobywały cenne, życiowe doświadczenie. Każda z drużyn miała swój własny program. I tak 3 NDH Niepołomni
w tym roku śladami szarych szeregów ćwiczyła
umiejętności pracy w grupie, 5 NDH Gawra harcowała płynąc okrętem marynarskim natomiast
7 NDH Szatra swój odpoczynek wzbogaciła
opierając się na ruchu, który został zapoczątkowany przez Ernesta Setona. Podczas niemalże
miesięcznego odpoczynku harcerze i harcerki
zdobyli setki sprawności. Obóz pozwolił nabyć
umiejętności, które pozostaną na całe życie.
Nie obyło się też bez przygód, które pozostaną
z nami na zawsze.

jeziorem m.in. pływając na rowerach wodnych.

Niewielka odległość niepołomickich zuchów od
obozu harcerek i harcerzy pozwoliła na wspólne
akcje. Dla zucha dużym przeżyciem jest pobyt
na obozie, który wygląda inaczej niż zuchowa
kolonia. Zuchy w przeciwieństwie do harcerek
i harcerzy nie śpią pod namiotami, nie wykonują
sprzętów codziennego użytku. Dlatego wycieczka na obóz należy do najbardziej wyczekiwanych
wycieczek kolonijnych. W tym roku zuchy odwiedziły obóz dwukrotnie. Podczas pierwszej wycieczki odbyła się obozowa Opera Leśna – czas na
przedstawienie ciekawych sytuacji obozowych,
zaśpiewanie nowej, wymyślonej na potrzeby
opery, piosenki. W tym roku temat „instrument
wodny” stał się inspiracją do wielu skeczów i pląsów stworzonych przez uczestników. Podczas
drugiego pobytu na obozie zuchy uczestniczyły
w grze o wiedzy obozowej i kolonijnej. Wspólne
patrole sprawiły, że drużyny zgrały się ze sobą. harcerskich serc niezwykła moc zabierze cię w taZuchy mogły poznać zwyczaje obozowe, harcerki jemny świat
gdzie każdy dla siebie jest jak brat dla brata dla
i harcerze zwyczaje kolonijne.
siostry brat
Tegoroczne akcje letnie zarówno obóz jak i kolo7 km dalej, nad jeziorem Solecko na dwutygo- nia, dzięki dofianasowaniu między innymi UMiG Od września rozpoczynamy KAMPANIĘ XL-lecia
dniową kolonię wybrały się zuchy z 5NGZ Zielo- w Niepołomicach zostały wzbogacone przez działalności Szczepu Puszcza w Niepołomicach.
ne Iskierki. Tworząc 35-osobowy podobóz zuchy dodatkowe atrakcje. Odbyły się wędrówki dru- Mamy nadzieję na dalszą integrację całego
odkrywały Atlantydę i starały się uzbierać 4 Ży- żyn do Poznania, Szczecina i Świnoujścia. Już środowiska SZCZEPU PUSZCZA. Dzięki takim
wioły – Ogień, Wodę, Ziemię i Powietrze tak aby dziś pełni harcerskiej przygody planujemy na- akcjom jak obóz czy kolonia zgranie się drużyn
Atlantyda mogła ponownie wyłonić się za 100 lat. stępne wyjazdy, które na pewno przysporzą i dobra współpraca owocuje latami.
Misja się udała, a zuchy spędziły czas w lesie, nad nam wielu przygód i w myśl harcerskiej piosenki:
Czuwaj!

WAkACJe z AkADeMIą kARAte tRADyCyJNeGO
JoaNNa MUSiał

Ponad 350 osób wzięło udział w letnich
obozach organizowanych przez Akademię
Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków.

100% - zaznaczył Paweł Janusz, szef niepołomickiej Akademii Karate.
Z kolei na przełomie lipca i sierpnia karatecy
przez 10 dni trenowali nad Bałtykiem w Sianożętach. Do ekipy AKT dołączyli przyjaciele z Zielonej Góry, Opola oraz Wielunia.

aktywny udział w obozie! – podsumował Paweł
Janusz, szef niepołomickiej Akademii Karate Tradycyjnego.

Z kolei w połowie sierpnia karatecy AKT wzięli
udział w Gasshuku – międzynarodowym seminarium karate tradycyjnego, prowadzonym
Karatecy wakacje rozpoczęli tradycyjnie Letnią
Akademią Karate. Obóz już po raz 12 odbył się Poza treningami odbywały się mecze piłki noż- przez wybitnych instruktorów z Chin, USA, Uruw niepołomickiej podstawówce. Treningi kara- nej, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery gwaju i Polski. W zgrupowaniu, które odbyło się
te, pokazy, kino, basen, wycieczki, grill, dysko- i wycieczki po okolicy. W drugiej połowie obozu, w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki
teki, walki rycerskie, wioska celtycka, strzelanie wraz z pojawieniem się słońca, rozpoczęły się „Dojo – Stara Wieś” uczestniczyło w sumie 300
z łuku, bitwa wodna i wiele innych atrakcji wy- upragnione kąpiele w morzu, relaks i opalanie. karateków z 14 państw.
pełniło program niespełna tygodniowej impre- Nie brakowało też aktywnego czasu na plaży,
zy (30 czerwca – 5 lipca). Po raz drugi do karate- zabaw, wyścigów do morza, gry w piłkę.
ków dołączyli piłkarze z Akademii Piłkarskiej 21.
W tym roku w obozie uczestniczył też specjalny Tradycją każdego obozu jest chrzest dla nowych
gość z Japonii – Taiga Horii, który prowadził uczestników. Każdy „biszkopcik” otrzymał jajko,
które musiał chronić w czasie pokonywania trasy
część treningów.
chrztu. Picie magicznej mikstury, bieg do morza,
- Letnia Akademia to dobra szkoła charakteru. Na
czołganie się pod kocami, a na samym końcu
obozie panują jasne zasady i dzieci szybko się do
rozbicie jajka na głowie. I tak każdy stał się pełnich dostosowują. Zawsze jednak staram się zanoprawnym członkiem obozu.
skakiwać moich podopiecznych, zarówno w zabawie, jak i w treningu. Kiedy się bawimy stawiamy Na koniec pobytu każdy otrzymał złoty medal
na spontaniczność, kiedy trenujemy, robimy to na za wytrwałość. - Gratuluję wszystkim i dziękuję za
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OBóz spORtOWy kLuBu kyOkushIN kARAte
SławoMiR KRÓL
Niepołomicki Klub Karate Kyokushin

Od 3 do 11 lipca karatecy z Niepołomickiego Klubu Karate Kyokushin wyjechali na obóz
sportowy do Okuninki nad Jezioro Białe. Liczne atrakcje i wspaniała atmosfera sprawiły,
że uczestnicy obozu zapamiętają go na długie lata.

O

czywiście poza zwiedzaniem, opalaniem,
pływaniem w jeziorze i licznymi grami odbywały się też bardzo ciężkie codzienne treningi, na których można było poprawić swoje zdolności w walce i technikach kata. Drugiego dnia
odbył się turniej SUMO, gdzie wszyscy chętni
zawodnicy brali w nim udział - zdobyliśmy 2 medale, które wywalczyły nasze dwie dziewczyny.
1. miejsce zajęła Justyna Krosta, wygrywając 3
walki w kategorii 13-14 lat open. Na 3. miejscu
znalazła się Izabela Kręc, wygrywając 1 walkę
w kategorii 13-14 lat open.
Po turnieju, w miejscu zakwaterowania w blaskach ogniska, odbyła się kolejna atrakcja - konkurs piosenki, w którym dzieci i młodzież z naszego klubu wykonali kilka melodyjnych piosenek
uatrakcyjniając swój występ tańcem - co bardzo
spodobało się licznie zgromadzonym wczasowiczom. Tuż po ognisku odbyła się dyskoteka, na
którą karatecy przyszli w kimonach.
Następnego dnia odbył się mecz piłki nożnej,
w którym Niepołomice pokonały radomski klub
aż 4:0. W składach czwórka dzieci i dwoje dorosłych. Podbudowani zwycięstwem, przystąpiliśmy do kolejnego meczu. Przeciwnikiem był
klub z Chełma. Po zaciętej grze wygraliśmy 2:1.
Tym sposobem uklasyfikowaliśmy się na pierwszym miejscu w turnieju piłkarskim, a przecież
piłka nożna nie jest naszą domeną.
Początek tygodnia przywitał nas turniejem piłki

siatkowej, gdzie rodzice z Niepołomickiego Klubu Kyokushin Karate, świetnie walczyli o każdą
piłkę zajmując ostatecznie 3. miejsce. We wtorek
udaliśmy się na plaże, gdzie każdy mógł popływać kajakami i rowerami wodnymi lub wpław
w malowniczym Jeziorze Białym. Ponadto relaksowaliśmy się, leżąc plackiem na plaży skąpanej
słońcem.

open, dla której były to pierwsze zawody. Warto
wspomnieć o świetnej walce Mateusza Cendy,
Kolejną konkurencją była piłka chińska do lat 15. który jako najmłodszy zawodnik z naszego kluNiepołomicką drużynę reprezentowało więk- bu, pokazał ducha walki i dopiero po dogrywce
szość dziewcząt, które walczyły o każdą trafioną uznano wyższość przeciwnika. Natomiast Justybramkę i pewnie tym, wygraliśmy z Łosicami nę Krostę uznano najlepszą zawodniczką obozu.
7:0. Finałowy mecz rozegraliśmy z chełmskim Powodem takiego uznania było bez wątpienia
klubem, gdzie w tej rywalizacji przegraliśmy 1:0 wygranie rywalizacji kumite w sumo i karate.
Serdeczne podziękowania dla fotoreportera Mai zdobyliśmy 2. miejsce.
cieja Krawczyka.
W ostatnim dniu obozu odbył się długo wyczekiwany turniej kumite (walki), gdzie wystartowało Przyszły rok planujemy również zakończyć cie12 zawodników. Niepołomice zdobyły 8 medali. kawym obozem, póki co zapraszamy dzieci
Kacper Krawczyk w kategorii 10-11 lat open zajął młodzież oraz dorosłych po wakacjach do nowo
1. miejsce wygrywając 4 walki. Kolejne pierwsze powstałej profesjonalnej sali (dojo), typowej dla
sportów walki w budynku krytej pływalni, obok
miejsce wywalczył Bartłomiej Gładysz, który wytrybuny widowiskowej w Niepołomicach przy
grał 3 walki w kategorii 12-13 lat open. Miejsce
ul. Korczaka 5. Nasze nowe dojo wyposażone
pierwsze zajęła także Justyna Krosta w kategorii
jest w matę wysokiej jakości oraz sprzęt jak:
12-13 lat open. Tuż za nią uplasowała się Nina
worki, tarcze, łapy, rękawice, gumy, czasomierze
Malina zdobywając drugie miejsce. Aleksandra
- słowem we wszystko to, co jest potrzebne do
Pieprzyca także nieźle się spisała i wywalczyła
nowoczesnego treningu.
2. miejsce w kategorii 10-11 lat open. Na trzecich miejscach stanęli: Karol Basak w kategorii Więcej informacji:
12-13 open, Łukasz Fryca w kategorii 10-11 lat • www.kyokushin-niepolomice.pl
oraz Weronika Senderska w kategorii 12-13 lat • Facebook: Niepołomice Klub Karate Kyokushin

OBóz tReNINGOWy kuNG-Fu
JERZy MiRoCha
Instruktor Kung-fu

O

d lat miejscem letnich obozów niepołomickiej sekcji Kung–fu działającej przy PTG „Sokół” jest Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy
Leśna Skawica. Dwadzieścia lat spotykamy się, by
spędzić część letnich wakacji praktykując Kung–
fu, a także obcując z górską przyrodą i klimatem.
Zwykle – poza kilkoma wyjątkami – przyjeżdżamy właśnie do Skawicy, ponieważ to miejsce
ma specyficzny klimat - nie tylko środowiskowy
- sprzyjający treningom i kontemplacji. Nie bez
powodu zapewne największe i najsłynniejsze
szkoły Kung-fu powstawały w górach, przy klasztorach tam zlokalizowanych, żeby wspomnieć:
klasztor i szkolę Kunf-fu na górzy Emei Shan, na
górze Wudang, czy najbardziej wszystkim znany
klasztor Shaolin zlokalizowany w paśmie górskim
Song u podnóża góry Shaoshi. Od nazwy góry
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pochodzi nazwa klasztoru i stylu walki, który tam
postał. My więc też przez dwadzieścia lat, z kilkoma przerwami, trenujemy na Suchej Górze. Dzień
treningowy zaczyna się pobudką o 6.00 i po porannej toalecie biegniemy parę kilometrów na
pobliską polanę gdzie odbywa się trening chi-qung. To system ćwiczeń oddechowo-ruchowych, których celem jest ćwiczenie i rozwijanie
energii wewnętrznej. Jest to również system
praktykowany dla zachowania zdrowia i podwyższenia witalności. Po ok. godzinnym treningu chi-qung wracamy do ośrodka na śniadanie. Potem
odbywa się pierwszy formalny trening tego dnia.
W trakcje treningu prowadzone są zajęcia form
i technik Kung-fu charakterystycznych dla stylu
chow-gar. Po ok. 1,5 godzinnym treningu jest
przerwa na odpoczynek (głównie uzupełnienie

snu) i obiad. Po południu - drugi formalny trening,
również prowadzony w oparciu o techniki charakterystyczne dla stylu chow-gar, a po nim już
przerwa na relaks i kolację. Ostatnim porządkiem
dnia jest wieczorna medytacja dla chętnych oparta na technikach Chen (jap. Zen). Aby odpocząć
od treningów, a także móc obcować z przyrodą
i górami organizowane są całodniowe wyprawy
w góry (na Babią Górę, masyw Policy czy pobliskie Pasmo Jałowieckie). Harmonogram obozu
jest bogaty i ciekawy, ale także męczący fizycznie, dlatego też w zasadzie podołać temu mogą
osoby, które wytrwale ćwiczyły w trakcje całego
roku szkoleniowego. Wszyscy, którzy brali udział
w tym i poprzednich obozach zgodnie mówią; iż
obóz na Suchej Górze jest swego rodzaju szkołą
życia i kształtowania charakteru.
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pRACOWNIA IM. DyRektOR MARII sONDeL
waCław STERNaL
nauczyciel w Zespole Szkół im. Ojca świętego jana Pawła II w Niepołomicach

M

inął czas wytężonych działań organizacyjnych wypełnionych spotkaniami, wspomnieniami i wzruszeniami. Uroczystym zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II ostatecznie zamknęła
obchody dwóch rocznic: 20-lecia powołania Zespołu Szkół oraz 70-lecia narodzin Liceum Ogólnokształcącego.
Symbolicznym akcentem wieńczącym jubileuszowy rok było otwarcie nowej pracowni językowej.
Sala numer 19, wyposażona w tablicę multimedialną oraz wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający
pozostanie praktyczną pamiątką przypominającą
obchodzone w roku szkolnym 2014/2015 rocznice.
O wyjątkowości tej sali stanowi jednak coś
znacznie więcej, niż tylko wystrój i nowoczesne
wyposażenie. Decyzją Społecznego Komitetu
Obchodów Roku Jubileuszowego pracowni

nadano imię dyrektor Marii Sondel.

wie komitetu, z Panią Janiną Wójtowicz, Andrzejem Klimą oraz Stanisławem Ptakiem na czele,
Decyzji Komitetu nie trzeba uzasadniać tym,
zebrali się, by wysłuchać podsumowań przygoktórzy spotkali na swojej drodze Marię Sondel. towanych przez dyrektor Barbarę Wiśniowską.
Przez całe zawodowe życie związana ze szkołą Po zapoznaniu się ze szczegółowym sprawozw Niepołomicach, wychowawczyni wielu poko- daniem obejmującym wykaz zrealizowanych
leń młodzieży oraz autorytet naśladowany przez przedsięwzięć oraz związanych z nimi wydatmłodych pedagogów. Pozostawiła po sobie ob- ków członkowie komitetu - nie bez żalu - podjęli
raz osoby o ujmującym sposobie bycia i wyjąt- decyzję o jego rozwiązaniu.
kowej kulturze osobistej. Na początku lat 90. zaangażowała się z pełnym poświęceniem w prace Wielki wysiłek organizacyjny oraz niepewność tonad uruchomieniem liceum i technikum w no- warzyszyły organizatorom przez okres minionych
wej, wyczekiwanej od lat siedzibie, otwierając 1 dwunastu miesięcy. Napływające jednak dzisiaj
września 1994 roku nową kartę w historii szkoły. sygnały świadczące o pozytywnym odbiorze
przedsięwzięcia napawają organizatorów dumą
Wraz z wypełnieniem przypisanych mu zadań z poczucia dobrze spełnionego obowiązku. JubiSpołeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 70-le- leuszowe obchody były bowiem przede wszystcia Liceum Ogólnokształcącego spotkał się po kim nostalgiczną podróżą w przeszłość i hołdem
raz ostatni w czwartek 9 lipca 2015 roku. Nieza- wobec tych, dla których zawsze bliska sercu była
wodnie obecni na każdym etapie prac członko- idea szkolnictwa średniego w naszym mieście.

Konferencja dla nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych
1. Dlaczego? Matura, która odbyła się w maju 2015 roku, była nie tylko pierwszym egzaminem w nowej formule, ale sprawdzianem także tego, jak
realizowana jest nowa podstawa programowa nauczania języka polskiego na III i IV etapie edukacyjnym, a także tego, jak sprawdza się koncepcja
uzupełniania (a nie tylko powtarzania) treści programowych oraz doskonalenia i rozszerzania zakresu umiejętności kluczowych.
W Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, w której uczą się przede wszystkim uczniowie z terenu miasta i gminy Niepołomice - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule zdali wszyscy uczniowie!
Warto poszukać odpowiedzi na pytanie:
1. Czy jest to sukces tylko nauczycieli tej szkoły i samych uczniów; czy może sprawdzają się założenia reformy edukacji i jest to dowód na to, że
warto podjąć w naszym lokalnym środowisku bardziej przemyślaną formę współpracy na wszystkich etapach edukacji?
2. Dokąd zmierza nauczanie przedmiotów humanistycznych w polskiej szkole – i w związku z tym: jak i w jakim stopniu można aktywnie zaistnieć
w tym procesie, realizując go świadomie i przemyślanie, z korzyścią dla wszystkich podmiotów zainteresowanych edukacją uczniów szkół
i przedszkoli istniejących na terenie Miasta i Gminy Niepołomice?
3. Jak optymalnie wykorzystać w edukacji humanistycznej podmioty i instytucje kulturalne i oświatowe działające na ternie gminy? W jakim kierunku powinna pójść współpraca tych podmiotów?
Czy nie warto się spotkać i podyskutować o tym?
2. Dla kogo? Edukacja humanistyczna to połączenie treści i umiejętności podstaw programowych kilku przedmiotów, m.in.: języka polskiego,
historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, etyki i religii, plastyki, muzyki, nauczania zintegrowanego; to także cele działań statutowych
muzeum, biblioteki, domów kultury.
Dlatego zaproszenie na wrześniowe spotkanie kierujemy do nauczycieli uczących wyżej wymienionych przedmiotów oraz dyrektorów szkół i instytucji kulturalno-oświatowych działających na terenie naszej gminy.
Czyż nie jest to odpowiednia pora by poznać i zintegrować środowisko ludzi zajmujących się szeroko pojętą edukacją humanistyczną?
3. Po co? W dzisiejszym świecie - we wszelakich dziedzinach życia - podstawą sukcesu jest umiejętność współpracy; gwarantuje ona niebywałą
efektywność połączoną z efektowością.
Czyż nie ma w naszym lokalnym środowisku ludzi, których działania warto promować?
Pomysłów, które warto zrealizować? Doświadczeń, z których warto skorzystać?
Miarą wartości szkoły i poziomu jej nauczania są wyniki uzyskiwane przez jej uczniów na egzaminach, konkursach, czy w olimpiadach.
Czyż nie warto wymieniać się ciekawymi pomysłami na realizację podstawy programowej, oryginalnymi scenariuszami zajęć i lekcji, interesującymi sposobami sprawdzania wiedzy, by w następnych latach egzaminy kończące poszczególne etapy edukacyjne- szczególnie te,
obejmujące przedmioty humanistyczne - zdawali nie tylko wszyscy uczniowie, ale by poziom tych wyników stale wzrastał?
A przede wszystkim – by nasi uczniowie byli ludźmi mądrymi, ciekawymi świata, umiejącymi sięgać bez problemów do zasobów historii i kultury.
4. Jak? Proponujemy formę konferencji – organizacyjnej w drugim tygodniu września 2015 roku, podczas której:
- zaprosimy do rozmów na temat edukacji humanistycznej i możliwości realizacji jej założeń w środowisku lokalnym,
- omówimy propozycje współpracy ze strony instytucji kulturalno-edukacyjnych i ich nową ofertę zajęć na nadchodzący rok szkolny 2015/2016
(Lekcje Muzealne, Akademia Filmowa)
- przedstawimy przykłady pracy z różnymi tekstami kultury (film, obraz, piosenka)
- przedyskutujemy sugestie uczestników spotkania, co do celowości jego ewentualnego kontynuowania w ciągu roku szkolnego, w różnych grupach dyskusyjnych, w różnych formach realizacji, na różne tematy.
W imieniu Grupy Inicjatywnej – Paulina Szewczyk
nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
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pOżeGNANIe kLAs tRzeCICh W GIMNAzJuM
aNNa RoLKiEwiCZ
nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Staniątkach

C

o roku w uroczysty sposób żegnamy trzecioklasistów. Uczniowie klas drugich, którzy
są odpowiedzialni za tę uroczystość, dbają o to,
by ich starsi koledzy zapamiętali ten wyjątkowy
dzień. Także w tym roku, 25 czerwca spotkaliśmy
się w staniąteckim Domu Kultury na wyjątkowej
uroczystości, która przybrała charakter gali rozdania nagród.
Galę poprowadzili profesjonalni konferansjerzy
z klasy II a, Natalia Migas i Eryk Ostrowski. Wydarzenie uświetnił występ szkolnych gwiazd.
Aleksandra Chojnacka z klasy II a, zdobywczyni
I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki
Obcojęzycznej, zaprezentowała utwór niemieckiej artystki Conny Froboess „Lady Sunshine und

Mister Moon”. Także w klimacie lat 60. utrzymany
był utwór, który zaśpiewała Agata Kubik z klasy II
b. Agata zmierzyła się z bardzo trudną wokalnie
piosenką gwiazdy bluesa i soulu Etty James „Something’s Got A Hold On Me”. Oprócz występów
naszych piosenkarek na scenie mogliśmy podziwiać także występ grupy tanecznej, w skład której weszły uczennice klas drugich: Julia Bernacka, Marcelina Grodowska, Aleksandra Konstanty,
Natalia Kurzawa i Dominika Sum. Dziewczyny
ułożyły układ w stylu dancehall do piosenki „Daj
z siebie wszystko” Bob One i Bas Tajpan.
Nagrodami dla trzecioklasistów były specjalnie na tę okoliczność przygotowane koszulki
według odpowiednich kategorii. Były więc na-

grody w kategorii „Nogi do szyi”, „Kolekcjoner
piątek”, „Polityk roku”, „Pogromca kostki Rubika”
i wiele, wiele innych. Trzecioklasiści dumnie stąpali po czerwonym dywanie i chętnie pozowali
do zdjęć na szkolnej „ściance”. Na koniec był czas
dla głównych bohaterów wydarzenia, którzy
wspólnie z wychowawcami wyszli na scenę, by
zaśpiewać piosenkę „Chwile jak te” Kamila Bednarka i stanąć do ostatniego wspólnego zdjęcia.
Nie obyło się oczywiście bez łez wzruszenia i serdecznych uścisków.
Jeszcze raz życzymy naszym absolwentom, aby
dokonywane przez nich wybory prowadziły ich
do sukcesu.

dZiękUjEMy i ZapRasZaMy

sUkcEs taMaRy filiks

DoRoTa NaGLiK
mama uczennic Szkoły Muzycznej w Niepołomicach

RENaTa i ToMaSZ PaLiŃSCy
nauczyciele w Gimnazjum im. Króla Władysława jagiełły
opiekunowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

W

niepołomickiej Szkole Muzycznej do niedawna ćwiczono nie tylko gamy i etiudy, ale również wprawiano się w zawiłej sztuce
modyfikacji czasu i przestrzeni.
Prościej rzecz ujmując, usiłowano za
wszelką cenę każdego dnia zmieścić
kilkudziesięciu uczniów i kilkunastu
nauczycieli w zaledwie kilku salach
na piętrze zabytkowego budynku
przy ul. Pięknej. Jakim sposobem
to się udawało, do dziś nie wiemy,
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że
specyfika pracy z młodymi muzykami wymaga wielu godzin zajęć indywidualnych. Magia? Jedno jest pewne: było tłoczno i, co tu dużo mówić,
mało komfortowo. Dostać się do
szkoły też łatwo nie było. Co roku
sporo kandydatów, spełniających
wszelkie kryteria umożliwiające
podjęcie nauki w szkole muzycznej

nie znajdowało swojego nazwiska
na liście przyjętych - jak nietrudno
się domyślić, z braku miejsc.
Na szczęście warunki w szkole już
niedługo bardzo się poprawią. Będzie więcej przestrzeni, powstaje
nowa klasa. Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice uczniów składają serdeczne
podziękowania władzom gminy
za życzliwość, zrozumienie sytuacji
i przekazanie nam do dyspozycji
pomieszczeń na parterze budynku.
Dzisiaj z przyjemnością dzielimy się
tą wiadomością z mieszkańcami
Niepołomic i okolic, a od nowego
roku szkolnego z jeszcze większą radością będziemy dzielić się
pięknymi dźwiękami muzyki na
naszych koncertach. Gorąco zapraszamy w imieniu całej szkolnej społeczności.

C

o można i powinno się zrobić,
aby lepiej wykorzystywać pieniądze publiczne? Na to pytanie
odpowiedziała uczennica naszego
gimnazjum w ogólnopolskim konkursie „Gdyby to zależało ode mnie,
to…”. organizowanym przez portal
Obserwator Finansowy, działający
przy Narodowym Banku Polskim.
Przedmiotem pracy konkursowej
była analiza jednej z wybranych
dziedzin lub gałęzi gospodarki
wskazująca możliwe rozwiązania
problemów sektora/dziedziny, sposoby poprawienia efektywności,
sprawności, skuteczności.
Tamara Filiks – zdobyła wyróż-

nienie za próbę rozwiązania problemu długich kolejek przyjęć do
specjalistów w szpitalach. Kreatywne myślenie o tak ważkich
dla nas problemach jest pochodną
udzielania się Tamary w Szkolnym
Klubie Przedsiębiorczości, działającym w Gimnazjum, którego celem
działania jest kształtowanie postaw
przedsiębiorczych uczniów oraz
lepsze wykorzystanie potencjału
tkwiącego w młodym pokoleniu.
W ramach Klubu Tamara dała się
poznać między innymi jako instruktor ekonomicznej gry dydaktycznej
„Chłopska Szkoła Biznesu” oraz organizator debaty o podatkach.

i sZkolNy tURNiEj fifa 2015
aNNa RoLKiEwiCZ
nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Staniątkach
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czerwca w Niepublicznym
Gimnazjum im. Świętego
Wojciecha odbył się I Szkolny Turniej FIFA 2015. Za przygotowanie
rozgrywek, sprzętu i nagród dla
zwycięzców odpowiedzialny był
uczeń klasy II b - Jakub Dziuba,
który w mijającym roku szkolnym
został Sportowcem Roku naszego
gimnazjum.
Zainteresowanie meczami w ramach
turnieju było ogromne. Uczniowie
chętnie zgłaszali się do szkolnych
rozgrywek, a wśród uczestników
Turnieju znalazła się także jedna
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uczennica, Klaudia Tańcula, której
gratulujemy sportowego zacięcia
i wspaniałej rywalizacji. Ostatecznie
na najwyższym miejscu podium stanął Eryk Ostrowski, uczeń klasy II a,
który odebrał nagrodę główną i medal. Miejsce drugie zajął Marcin Piszczek z klasy II a, a miejsce III Dominik
Dubas, uczeń klasy III b.
Organizator już zapowiedział, że
turniej w przyszłym roku będzie
stał na jeszcze wyższym poziomie,
a nagrody, o które będzie można
powalczyć, przyciągną większą liczbę uczestników.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Chobot
Chobot położony jest w centralnej partii zachodniej części Kotliny
Sandomierskiej, w mezoregionie Doliny Wisły. Od północy,
zachodu i południa graniczy z Wolą Zabierzowską, od wschodu
przylega do Lasu Grobla, stanowiącego jedno z trzech uroczysk
Puszczy Niepołomickiej. Brzegiem tego lasu przebiega również
granica gmin Niepołomice i Drwinia.
Zabudowa Chobotu to właściwie niewielkie centrum przy drodze
krajowej nr 964, w pobliżu granicy z Wolą Zabierzowską. Reszta
to przeważnie rozproszone pojedyncze zagrody.
W Chobocie znajduje się leśnictwo o tej samej nazwie, podległe
Nadleśnictwu w Niepołomicach.
Historia
Nazwa wsi jest niejasna. Jej wyjaśnienia można by szukać
w wyrazach
staropolskich,
Na mapach: 50°04′47′′ N 20°21′10′′E
które omawia
Ludność: 324 (stan na 31.12.2014)
Z. Gloger
w Encyklopedii
Powierzchnia: 207 ha
staropolskiej.
Tak więc:
Sołtys: Jarosław Jasiak
chobotem miano
Kontakt: tel. 502 398 437; 12 281 66 90
nazywać jakiś
Dzielnicowy: st. sierż. Przemysław Stach
gatunek wyki

Komisariat Policji w Niepołomicach
tel. 12 281 41 11

lub powoju; chobotami nazywano też rodzaj obuwia, w które
wpuszczano spodnie.
Podobnie jak nazwę, trudno jest wyjaśnić historyczny początek
wsi. Prawdopodobnie była to pierwotnie niewielka osada,
należąca do królewskich dóbr stołowych w ekonomii
niepołomskiej. Nie była jednak wśród nich osobno wymieniana.
Stanowiła enklawę wśród beneficjów biskupstwa krakowskiego –
Woli Zabierzowskiej i Zabierzowa Bocheńskiego, podobnie jak
folwark Łaźnia w Zabierzowie, którego również w spisach nie
uwzględniono.
Środowisko
Chobot to niewielka wieś stanowiąca jakby enklawę w otaczającej
ją z trzech stron Woli Zabierzowskiej. Wrażenie takie sprawia
również zabudowa wsi, której zachodnia granica z Wolą
Zabierzowską trudna jest do uchwycenia.W północnej części
miejscowości rozciągają się pola uprawne, poprzedzielane kilkoma
starorzeczami Wisły, w których obecnie leniwie sączą się strugi,
spływające na południowy wschód, w kierunku Drwini. Na
południe od centrum wsi rozciągają się łąki, stanowiące zachodni
kraniec rozległego pasa łąk zwanych Olszynami. Całość sołectwa
leży na żwirach i piaskach. Większość powierzchni sołectwa to
gleby chronione dla celów rolniczych (klasy I-IVa).

Słomiróg
Ochmanów
Chobot
Kościół
Wieś należy do parafii pw. Opieki NMP w Zabierzowie
Bocheńskim
32-007 Zabierzów Bocheński
tel. 12 281 67 40
www.parafiazabierzow.pl
msze: pn 18.00 (zima 17.00), wt-pt 6.45 (wakacje 7.00),
dodatkowo w I i III piątek miesiąca 18.00 (zima 17.00), sb 7.00,
18.00 (zima 17.00), nd 7.00, 9.00, 11.00, 15.00 (wakacje 8.00,
10.30, 15.00)
odpusty: Opieki NMP – druga niedziela listopada, MB
Szkaplerznej – 16 lipca
Dom Kultury w Chobocie
Wiodące kierunki pracy to muzyka i modelarstwo. Można
zapisać się na zajęcia w szkółce gitarowej, warsztaty gry na
perkusji, flecie prostym lub harmonijce ustnej, w pracowni
modelarskiej, studiu piosenki, dołączyć do zespołu Chobot
Blues Band i Wskaźnik Zużycia lub grupy nordic walking.
Organizowane są spotkania Klubu Seniora. Można tu ponadto
skorzystać z kawiarenki internetowej.
Dom Kultury w Chobocie
Chobot 43, 32-007 Zabierzów Bocheński
tel. 502 036 928
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Instruktor: Piotr Krupa
(Podlega pod Centrum Kultury w Niepołomicach)
Chobot Blues Band
Młodzieżowy zespół muzyczny, działa w Domu Kultury w
Chobocie. Powstał jako rozwinięcie Szkółki Gitarowej –
poprzez uczestnictwo w próbach uczy pracy w zespole
muzycznym. Repertuar zespołu jest szeroki, od reggae, przez
flamenco i country po bluesa i utwory rockowe.
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928
Wskaźnik Zużycia
Zespół instrumentalny działający w Domu Kultury w
Chobocie. Wykonuje utwory w klimacie jazz-rocka, bluesa,
flamenco oraz fusion.
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928

Suchoraba
Krajobraz Suchoraby jest bardzo malowniczy. Tworzą go dość
wysokie wzniesienia o wysokości względnej od kilkudziesięciu
do około stu metrów oraz dzielące je głębokie doliny potoków
Samicy i Babicy, z ich bocznymi jarami i parowami.
Jest to najdalej wysunięta na południe wieś w gminie
Niepołomice, jedyna oddzielona od reszty gminy
drogą krajową 94.
Wieś jest klasyczną ulicówką – domostwa są usytuowane przy
drodze, a pola znajdują się dookoła. Jedno z pasm pól na
wschodniej części mieszkańcy nazywają tradycyjnie „Wygrana” –
podobno jedna z dawnych przeorysz przegrała ją w karty grając
z mieszkańcami wsi. Trudno dziś ustalić, skąd wzięła się ta
opowieść, kiedy miałoby to być, ani o którą przeoryszę chodzi.
Suchoraba leży na południowym skraju centralnej partii
zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie
Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej.
Historia
Nazwa wsi prawdopodobnie związana jest z przebiegającym tędy
niegdyś biegiem rzeki Raby.
Jej historia sięga XIII wieku i jest związana z klasztorem sióstr
benedyktynek w Staniątkach. Miejscowość stanowiła własność
zakonną przez kilkaset lat, aż do połowy XX wieku.

Ważnym wydarzeniem w historii wsi był początek I wojny
światowej. Po odparciu wojsk rosyjskich spod Krakowa, front
austriacko-rosyjski zatrzymał się w dniach od 30 listopada
do 15 grudnia 1914 r. na linii między Staniątkami, Zagórzem
i Suchorabą a Zakrzowem, Słomirogiem i Zabłociem. W klasztorze
w Staniątkach kwaterował sztab rosyjski. Od 8 do 15 grudnia
trwała zacięta bitwa, która omal nie zrujnowała zespołu
klasztornego, a zniszczyła prawie całą Suchorabę.
Na terenie sołectwa znajduje się kilka interesujących obiektów:
-cmentarz wojenny nr 376 z I wojny światowej, wpisany do
rejestru zabytków;
-dom numer 29, drewniany sprzed 1900 r.;
-dom numer 25, drewniany z 1890 r.
Środowisko
Cały obszar sołectwa leży na glinach lessowych. Gdzieniegdzie
mieszczą się kopalnie gliny dla potrzeb lokalnych. Większość
powierzchni wsi to gleby chronione dla celów rolniczych
(klasy I-IVa).
Uroczym zakątkiem jest las, a właściwie fragment starego lasu,
z którym wieś graniczy od południa – do dzisiaj można zebrać
w nim sporo
grzybów. To idealne
Na mapach: 49°59′N 20°12′E
miejsce na
Ludność: 312 (stan na 31.12.2014)
popołudniowy
Powierzchnia: 197 ha
spacer.

Sołtys: Elżbieta Klima
Kontakt: tel. 665 365 575
Dzielnicowy: mł. asp. Zbigniew Dyjach
Komisariat Policji w Niepołomicach
tel. 12 281 41 11

Suchoraba
Ochmanów
Parafia
Wieś należy do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu.
Brzezie 2, 32-014 Brzezie
tel. 12 284 50 03
www.parafia-bodzanow.pl
msze: sb 18.00 (zimą 17.00), nd i św 7.00, 8.30 (kaplica w
Grodkowicach), 9.45 (kaplica w Suchorabie), 11.00, 16.00
odpust: Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia, św. Mikołaja
– 6 grudnia
Kaplica w Suchorabie
została wybudowana nakładem pracy społecznej
mieszkańców w 1989 r. Odbywają się tutaj niedzielne msze
święte – godz. 9.45.
Klub Kultury w Suchorabie
Placówka kieruje swoje propozycje do dzieci, młodzieży
szkolnej oraz dorosłych. Można uczestniczyć w Spotkaniach
ze sztuką – warsztatach rękodzieła artystycznego, zabawach
rytmicznych dla najmłodszych, języka angielskiego dla dzieci,
zabawach Klubu Malucha, aerobiku i nordic walking
dla dziewcząt i kobiet. Działa grupa teatralna Promyczek
oraz Klub Seniora. Organizowane są autokarowe wycieczki
krajoznawcze. Można tu skorzystać z kawiarenki internetowej.
Klub Kultury w Suchorabie
Suchoraba 79,
32-005 Niepołomice
tel. 12 284 05 57
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Instruktor: Urszula Turecka
(Podlega pod Centrum Kultury w Niepołomicach)
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
W latach trzydziestych XX wieku mieszkańcy Suchoraby
zakupili od Feliksa Juszczyka drewniany domek i otoczyli go
małym ogrodem. Został on przeznaczony na szkołę. Uczyła
w niej pani Struczowska. Gdy po wielu latach przeszła na
emeryturę, szkołę zamknięto. Po II wojnie światowej Józef
Filipowski i Franciszek Więsek starali się o przywrócenie
nauczania we wsi. W staraniach wspierała ich siostra zakonna
Bernardyna, która potem została tu nauczycielką. Jednak po
czterech latach władze zakonne przeniosły ją do innego
klasztoru.
W tym czasie (1947 r.) Wydział Oświaty w Krakowie przyznał
2 ha ziemi pod budowę nowej szkoły dla Zabłocia i Suchoraby.
Do budowy jednak nie doszło.

Przedstawiciele Suchoraby na dożynkach gminnych
w Woli Zabierzowskiej, sierpień 2015

Dopiero w 1955 r. do użytku została oddana nowa,
dwuklasowa szkoła. Budynek ten okazał się jednak za mały.
W związku z tym powołano komitet budowy nowej szkoły.
Na inwestycję tę przeznaczono pieniądze uzyskane ze
sprzedaży 5,5 ha gromadzkiej ziemi, fundusze z zabaw
i przedstawień, mieszkańcy pracowali społecznie.
20 czerwca 1993 r. placówce nadano imię Stanisława
Wyspiańskiego. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar,
którego rewers w kolorze białym przedstawia pełną nazwę
szkoły i fragment witrażu Stanisława Wyspiańskiego,
na awersie zaś jest dala fundacji sztandaru i symbole
narodowe tj. orzeł biały w koronie na czerwonym tle.
Od 1999 r. szkoła z ośmioklasowej stała się w wyniku
przeprowadzonej reformy oświaty sześcioletnią szkołą
publiczną. Uczęszczają tutaj dzieci z: Suchoraby, Zborczyc
i Zabłocia.Oferta szkoły to: nauczanie języka angielskiego od
klasy zerowej, lekcje podstaw informatyki od klasy pierwszej,
dobrze wyposażona baza dydaktyczna. Do dyspozycji uczniów
pozostaje: boisko asfaltowe przy budynku szkoły, trawiaste
boisko, które szkoła chce rozbudować oraz ogródek
przyszkolny do zajęć przyrodniczych.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
Suchoraba 79, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284 59 84
www.spsuchoraba.niepolomice.pl
suchoraba@poczta.onet.pl
dyr. Leszek Prochwicz

Przygotowanie: Przemysław Kocur
Zdjęcia: Overlia Studio

Edukacja

W „słoNEcZNEj kRaiNiE”
NiE Ma cZasU Na NUdę
MoNiKa MiKURDa
nauczyciel w Przedszkolu „Słoneczna Kraina” w Niepołomicach

W

ycieczka do parku dinozaurów była kolejną ciekawą
przygodą dla dzieci z przedszkola
„Słoneczna Kraina” w Niepołomicach. W pierwszych dniach czerwca w kolejności młodsze i starsze
przedszkolaki wyruszyły autokarem do Zatoru.
Celem wycieczki było wzbogacenie
wiadomości na temat dinozaurów
oraz zapoznanie z warunkami ich
życia. Park znajduje się na gęsto
zalesionym terenie, a pośród drzew
można było dostrzec przeszło 100
różnych eksponatów. Pod opieką
pani przewodnik dzieci zwiedzały
park oglądając mniejsze lub większe miniatury gadów. Niektóre
gatunki robiły na zwiedzających
duże wrażenie. Największym zainteresowaniem cieszyła się ogromna
figura dinozaura z długą szyją, która
płakała oblewając dzieci wodą. Nawet radosny śpiew przedszkolaków
nie poprawił gadowi humoru i nie
powstrzymał łez.
Dzieci z wielkimi emocjami oczekiwały również eksponatu Tyranozaura Rexa, który jest hitem
tamtejszego parku. Na końcu
zwiedzania na zainteresowanych
czekało Muzeum Szkieletów i Ska-

mieniałości, w którym znajduje
się kolekcja skamieniałych zwierząt - ważek, ryb i ptaków oraz
elementy szkieletów dinozaurów
i ich jajek. Po wyjściu z parku dzieci mogły skorzystać z oferty placu
zabaw, korzystając z przejażdżki
pociągiem.
Ale to nie koniec atrakcji. W lipcu
na dzieci czekała już kolejna niespodzianka. Przedszkolaki miały
możliwość zwiedzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niepołomicach, która niedawno świętowała swoje 125-lecie.
Strażacy zaprezentowali dzieciom
bazę sprzętową i ratowniczą.
Dzieci wysłuchały opowieści, jakimi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków na drogach,
a jakimi gaszą pożary oraz w jaki
sposób można udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dużo emocji
wzbudziło również wsiadanie do
wozu strażackiego.
Wycieczka okazała się wspaniałym
przeżyciem, a wszystkie dzieci dokładnie już wiedzą, jaki jest numer
alarmowy do straży pożarnej, a niejedno z nich z przyszłości chciałoby
zostać strażakiem.

Z UŚMiEchEM i Z RoZMachEM
DoRoTa NaGLiK
przewodnicząca Rady Rodziców w SP w Zakrzowie

„J

ak festyn, to tylko w szkole
w Zakrzowie” - powtarzają
nasi tegoroczni goście, którzy
mieli okazję obejrzeć występy
młodych artystów ze szkoły i zaprzyjaźnionych Domów Kultury,
podziwiać pokazy niepołomickich karateków, pokibicować piłkarzom młodej „Iskry” i żeńskiej
„Puszczy” (w tym roku gościliśmy
na stadionie KS „Iskra” - dziękujemy Klubowi za zaproszenie
i pomoc w organizacji imprezy),
najeść się do syta rewelacyjnych
domowych wypieków, potrenować ze sportowcami, poskakać
na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach, ale też i zwyczajnie odpocząć, usiąść i porozmawiać. Dla
każdego coś fajnego. Można było
pobawić się w konstruowanie
zwierzaków z marchewek, selerów i innych warzyw, pomalować
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palcami na dłuuuugim kartonie,
obejrzeć prezentacje strażaków
z Podłęża i Zakrzowa, z bliska
prześledzić sfingowaną, ale w pełni profesjonalną akcję ratowania
„zemdlonego” sędziego liniowego. Działo się, działo w tym roku
w Zakrzowie!
Udało nam się też przy okazji
uzbierać trochę gotówki na zakup
książek do biblioteki, a także wspomóc chorą Julię Kołodziej z Podłęża, za którą nieustająco trzymamy
kciuki i życzymy zdrowia.
Dobrze jest spędzić razem trochę
czasu - bawić się, cieszyć słońcem,
tym, że jesteśmy zdrowi i mamy
obok siebie bliskich. Po to właśnie
organizujemy nasze szkolne festyny
w Zakrzowie, bez pompy i powagi,
za to z rozmachem i uśmiechem.
Dziękujemy wszystkim za tę wspólną niedzielę.

„kRólEWski” pikNik RodZiNNy
MaRZENa świĘCh
nauczyciel języka polskiego w SP w Niepołomicach

W

przedostatnią sobotę czerwca w Szkole Podstawowej
w Niepołomicach odbył się Piknik Rodzinny. Do szkoły przybyli
uczniowie ze swoimi rodzinami
oraz przyjaciółmi, nauczyciele, byli
absolwenci oraz dzieci z niepołomickich przedszkoli z rodzicami.
Swoje stoiska prezentowały gimnazja z Niepołomic oraz z Woli
Batorskiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z Niepołomic, Centrum
Językowo-Edukacyjne NEO. Można
było skosztować zdrowych sałatek
owocowych, warzywnych, aromatycznych soków, smacznych ciast
i powędrować w poszukiwaniu
pieczystego z grilla oraz innych
smakołyków. Zaprezentowali się
uzdolnieni artystycznie uczniowie,
m.in. można było obejrzeć wystawę
poplenerową kółka plastycznego
„Jeżów 2015”. Odbyły się występy taneczne, pokazy karateków
z Akademii Karate Tradycyjnego,
prezentowali swe umiejętności
członkowie Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego oraz miały miejsce wyścigi modeli sterowanych.
Wielkie emocje wywołało przeciąganie liny, a w konkurencji tej

startowały różne grupy, natomiast
rywalizację rozpoczął pojedynek
nauczyciele kontra rodzice, nawet
dyrekcja szkoły została włączona
do zabawy. W jednej z sal lekcyjnych można było obejrzeć prezentację multimedialną złożoną
ze zdjęć wykonanych podczas najciekawszych wydarzeń z życia różnych klas. Dużą atrakcją okazał się
spektakl fireshow. Przedszkolaków
zaproszono do zwiedzania szkoły.
W czasie pikniku trwała loteria fantowa, w której każdy los wygrywał,
a nagrody główne to tablet, aparat
fotograficzny, karnet o wartości 200
zł na zajęcia. Trzy główne nagrody
ufundowało Centrum Językowo-Edukacyjne NEO z Niepołomic. Dochód z loterii oraz ze sprzedaży prac
wykonanych przez uczniów z kółka
plastycznego przeznaczono na pomoc w leczeniu Julii Kołodziej. Dziękujemy wszystkim instytucjom,
które wsparły nasz piknik swoją
obecnością i rzeczową pomocą,
rodzicom i uczniom za zaangażowanie i obecność. Piknik Rodzinny
okazał się wspaniałym spotkaniem
integracyjnym, a szkoła miejscem
przyjaznym każdemu.

dbaMy o bEZpiEcZEństWo
iRENa KaRCZ
dyrektor Szkoły Podstawowej w Niepołomicach-Podgrabiu

N

owy rok szkolny to nie tylko
kolejny czas edukacji, ale także okres dbania o bezpieczeństwo
dzieci na drogach. Niepołomicka
„Trójka” wznawia swoje działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Po wakacyjnej beztrosce na łąkach
i plażach, czas przypomnieć, czym
jest jezdnia i jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach. Taką
pierwszą lekcję w plenerze odbyli
wszyscy uczniowie przed szkołą
przy ul. Krakowskiej. Dzieci przypomniały sobie nie tylko to, że ulica nie jest placem zabaw, ale i odświeżyły wiedzę dotyczącą znaków

drogowych, obiecały nosić przez
cały rok odblaski i nie zapominać
o kamizelce, gdy nadejdzie jesienna szaruga. To pierwsze działanie
w ramach kolejnej edycji małopolskiej akcji „Odblaskowa Szkoła”, organizowanej w tym roku już po raz
szósty.
Pełni nowych pomysłów, wspólnie
z wszystkimi uczniami, rodzicami
i aktywnie współpracującymi ze
szkołą organizacjami, przystępujemy do działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa dzieci na drogach,
za myśl przewodnią przyjmując
słowa, że każdy z nas jest odpowiedzialny za ludzkie życie.
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Edukacja

SZaChy

STaNiSław TURECKi
KS Goniec Staniątki

W SZKOŁACH

Od 1 września, w sześciu szkołach podstawowych: w Niepołomicach, Staniątkach,
Podłężu, Suchorabie, Woli Batorskiej i Zagórzu rozpocznie się nauka gry w szachy
dla dzieci z klas 1-3. To pilotażowy program wprowadzający nauczanie gry
w szachy jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej w wybranych
szkołach na terenie całego kraju, przez dwa lata.

C

elem projektu jest zwiększenie umiejętno- niejsze z nich to:
ści matematycznych uczniów, szczególnie • rozwój zainteresowań - dziecko poznaje nową
w zakresie logiki, orientacji przestrzennej,
dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, lomyślenia analitycznego, rozwiązywania problegiczne rozumowanie, łączące poszczególne
mów oraz kształtowania ważnych cech osoboelementy wiedzy w jedną harmonijną całość,
wościowych, takich jak odpowiedzialność, kon- • aktywność twórcza - specyfika gry w szachy
centracja, intuicja. Nie ma to więc być trening
wyklucza odtwórcze traktowanie jakiegokolszachowy kształtujący kariery sportowe.
wiek zagadnienia; wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowoTak sformułowana innowacja edukacyjna ma akdzenie; dziecko samo kreuje wydarzenia na
ceptację Ministra Edukacji Narodowej i Polskiego
szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność,
Związku Szachowego, a także Parlamentu Unii Europejskiej, ale finansowana jest z budżetów gmin. • rozwijanie pamięci i uwagi - główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowaWładze samorządowe Gminy Niepołomice i burnia każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kamistrz dostrzegły zalety projektu i postanowiły go
tegoriach najważniejszych jej elementów; cała
sfinansować w zainteresowanych szkołach.
szachownica zostaje ukształtowana w przeWalory „królewskiej gry” są powszechnie znane.
strzenno-czasową postać, czyli wzorzec, któreMa ona niezwykły wpływ nie tylko na rozwój
mu towarzyszy rozwój wyobraźni wzrokowej
intelektualny dzieci i młodzieży, ale także spoi koncentracji,
łeczny i psychiczny. Bez względu na wiek dziec• myślenie logiczno-wyobrażeniowe,
ka szachy mogą poprawić jego koncentrację,
• rozwój pozytywnych sfer osobowości - szachy
zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozkształtują poczucie obiektywizmu, uczą uznawinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiewania prawd innych ludzi, tolerancji i reakcji na
jętności analitycznego myślenia i podejmowa-

niepowodzenia,
• konsekwencja i wytrwałość w działaniu - dzieci mające kontakt z szachami zupełnie inaczej
podchodzą do porażek; zazwyczaj ponownie
starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy inni rezygnują
lub obniżają sobie skalę trudności.
• aspekty wychowawcze - można je rozpatrywać
w kategoriach kary i nagrody, bowiem tym jest
każda przegrana i wygrana, w dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu;
wszystko to dzięki słabości lub sile własnego
umysłu.
Nauka gry w szachy pozwala niewątpliwie odkryć, określić i rozwijać twórczy potencjał, który
drzemie w każdym młodym człowieku.
W gminie Niepołomice istnieją wymarzone warunki do uprawiania tej dyscypliny. Od wielu lat
istnieje klub szachowy „Goniec” Staniątki, który
prowadzi profesjonalną naukę rozwijania umiejętności szachowych. Dzieci, które zechcą poszerzyć wiedzę teoretyczną i praktyczną mogą
to czynić w siedzibie klubu „Goniec”, którą jest
Dom Kultury w Staniątkach, Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz
Szkole Podstawowej w Podłężu.
Warto wiedzieć, że na terenie gminy funkcjonuje
również Akademia Szachowa arcymistrza Kamila Mitonia, która umożliwia utalentowanym szachistom specjalistyczny trening, prowadzący do
kariery wyczynowej.

nia decyzji. Gra w szachy uczy też determinacji,
motywacji i sportowego zachowania.
Zainteresowane szkoły przeszkoliły nauczycieli
w zakresie zarówno gry w szachy, jak i dydaktyki
i metodyki jej nauczania.
Zajęcia szachowe odbywały się w roku poprzednim w pięciu miejscowościach: Niepołomice,
Podłęże, Suchoraba i Wola Batorska oraz Staniątki, choć na innych zasadach.
Gra w szachy nie tylko dostarcza rozrywki młodszym dzieciom, ale także jest doskonałą formą
stymulowania ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego na wielu płaszczyznach. Najważ-

Sprostowanie
W Gazecie Niepołomickiej numer lipiec-sierpień 2015 zdjęcie nadesłane do tekstu
„Wkręceni w niemiecki” (str. 14), zostało opublikowane przy tekście „I Gimnazjalny Turniej
League of Legends” (str. 14). Za pomyłkę serdecznie przepraszam.
Joanna Kocot
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Inauguracja szkolnych szachów odbędzie się
w kolebce szachów gminnych, czyli w Domu
Kultury i Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach w dniach 11-13 września, przy okazji realizacji projektu pod nazwą
„SZACHY – RUCH W STRONĘ INTELEKTU”.
W ramach inauguracji odbędzie się uroczyste
ślubowanie młodych szachistów oraz otwarte
turnieje szachowe: dla początkujących w szkole
podstawowej, a dla zaawansowanych w domu
kultury. Wszystkie turnieje wsparło finansowo,
oprócz Gminy Niepołomice, także Województwo Małopolskie.
Zapraszamy na trzy dni szachowej rywalizacji, a dzieciom rozpoczynającym naukę gry na
sześćdziesięciu czterech polach życzymy przyjemnej zabawy i wielu intelektualnych przeżyć.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Astronomia

SPOjRZENIE NA

aDaM MiChaLEC
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

wRZEśNiowE NiEBo
„Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc tę pogodę trzyma”

t

o przysłowie budzi w nas nadzieję, iż po ciepłym lecie, czekać nas będzie czas pięknej,
stabilnej i prawdziwie jesiennej pogody.
Wrzesień, poza wydarzeniami historycznymi,
tradycyjnie związany jest z powrotem dzieci
i młodzieży do szkół, zaś na niebie, to okres
równowagi między długością dnia i nocy. Te
ostatnie są już coraz dłuższe i często bezchmurne, co sprzyja obserwacjom astronomicznym.
Wiele ciekawych zjawisk będziemy mogli zaobserwować na wrześniowym niebie. Postarajmy
się w tym celu koniecznie wykorzystać, z dala
od miejskich świateł, jakiś wolny wieczór lub
wczesny ranek, aby chociaż przez chwilę spojrzeć w rozgwieżdżone niebo, aby podziwiać
nawet gołym okiem, Drogę Mleczną, czyli naszą Galaktykę.

19, 20 i 21). Oby tylko dopisały nam wtedy humory i pogoda obserwacyjna.
Jeśli chodzi o stan aktywności magnetycznej naszej gwiazdy, to w tym miesiącu, podobnie jak to
było w sierpniu, możemy się spodziewać nieco
większej ilości plam, pochodni, protuberancji,
rozbłysków rentgenowskich i wyrzutów plazmy
ze Słońca w przestrzeń międzyplanetarną, szczególnie w pierwszym i ostatnim tygodniu września. Ponadto, 13 września rano, wystąpi częściowe zaćmienie Słońca, u nas niewidoczne.

Ciemne, bezksiężycowe noce, dogodne do obserwacji astronomicznych, wystąpią w drugiej
dekadzie września, bowiem Księżyc rozpocznie ten miesiąc podążając do ostatniej kwadry,
która przypadnie w dniu 7 IX o godz. 11.54, nów
wystąpi 13 IX o godz. 8.41, pierwsza kwadra
Korzystaliśmy, na ile to było tylko możliwe,
21 IX o godz. 10.59 i pełnia 28 IX o godz. 4.50,
z uroków tegorocznego nadzwyczaj upalnego
a co ciekawe, godzinę wcześniej Księżyc będzie
lata, a tymczasem - ani nie spostrzegliśmy się
w perygeum (najbliżej nas) przez to, jego widokiedy - Słońce w swej wędrówce po Ekliptyce
ma średnica będzie największa w tym roku i wysystematycznie podążało ku równikowi niebieniesie ponad 33 minuty łuku! W apogeum (najskiemu, przez co jego deklinacja - czyli wysokość
dalej od Ziemi) znajdzie się Srebrny Glob 14
nad równikiem - malała, a w związku z tym, dni
IX o godz. 13. Ponadto, 28 IX wystąpi całkowite
stawały się nieubłaganie coraz to krótsze. Przed
zaćmienie Księżyca - u nas widoczne. Początek
południem 23 września o godz. 10.21, Słońce
zaćmienia o godz. 3.07, maksimum o godz. 4.47
znajdzie się na równiku niebieskim - w punkcie
i koniec zaćmienia o godz. 6.27, przy zachodzie
Wagi - przejdzie z półkuli północnej nieba na poKsiężyca o godz. 6.48.
łudniową i rozpocznie się astronomiczna Jesień.
Jeśli chodzi o planety, to Merkurego możemy
Niezależnie od tego faktu, w Niepołomicach
obserwować nisko nad horyzontem wieczorne1 września, Słońce wschodzi o godz. 5.54
go nieba aż do 22 IX, potem skryje się w promiea zachodzi o godz. 19.25, natomiast 30 wrzeniach Słońca. Najlepsze warunki do jego obserśnia, wschodzi o godz. 6.37 a zachodzi o 18.21,
wacji wystąpią wieczorem 4 i 5 września. wenus,
zatem w ciągu tego miesiąca ubędzie nam dnia
jako Gwiazda Poranna, króluje nisko na wschodw Małopolsce aż o 107 minut! Skutkiem istnienim niebie, a z upływem dni będzie stopniowo
nia zjawiska refrakcji w atmosferze ziemskiej wszystkie obiekty na niebie widzimy wyżej niż
są one w rzeczywistości - faktyczne zrównanie
długości dnia z nocą będzie dopiero 25/26 września. Ponadto w pierwszym tygodniu Jesieni,
w piątek 25 września, planowana jest Małopolska Noc Naukowców - będą m. in. drzwi otwarte
w MOA w Niepołomicach, OA UJ na Bielanach,
czy pokazy uruchomienia wahadła Foucaulta
ilustrujące rotację Ziemi, w polskim Panteonie
czyli w kościele św. św. Piotra i Pawła, przy ul.
Grodzkiej w Krakowie (początki prelekcji o godz.

coraz wcześniej poprzedzać wschód naszej
gwiazdy, by najjaśniej świecić rankiem 21 września. Czerwonawego Marsa, też możemy obserwować na porannym niebie, którego znajdziemy w gwiazdozbiorze Lwa, gdzie 24 września
zbliży się na odległość 0.8 stopnia do Regulusa,
najjaśniejszej gwiazdy w tym gwiazdozbiorze.
Jowisz, również zagości w gwiazdozbiorze Lwa,
ale dopiero po połowie września. Jowisz będzie
się starał uciec jak najdalej od zorzy porannej,
goniąc zarazem na niebie wcześniej wschodzące planety: wenus i Marsa. Czy Jowiszowi
się to uda? Oczywiście możemy to sprawdzić
osobiście przed wschodem Słońca. Natomiast
Saturn, przystrojony w pierścienie, świeci na tle
gwiazdozbioru Wagi, a dostrzeżemy go wieczorem na zachodnim niebie. Uran będzie widoczny prawie przez całą noc w gwiazdozbiorze Ryb,
bowiem w dniu 12 X będzie w opozycji do Słońca. Dnia 1 IX i w nocy 29 IX Księżyc zakryje tę
planetę, a zjawiska te w Polsce, będą widoczne
jako jego zbliżenie do Urana, na odległość około jednego stopnia. Ta konfiguracja ciał niebieskich, ułatwi nam obserwację tej planety. Natomiast w gwiazdozbiorze Wodnika, przez całą noc
można obserwować Neptuna, który 1 IX będzie
w opozycji, ale do jego obserwacji trzeba się już
posłużyć chociażby małą lunetką.
Od 4 do 14 września, promieniują meteory z roju
wrześniowych Perseid. Maksimum aktywności
tego mało znanego roju, przypada 9 września.
Księżyc przed nowiem nie będzie przeszkadzał
w obserwacjach. Natomiast w trzy tygodnie
później, znajdziemy się szczęśliwie u progu października, okresu - miejmy nadzieję - prawdziwie
Babiego Lata i rozpoczynającego się nowego
roku akademickiego. Na zakończenie zaś, banalne przysłowie:
„Na jesieni, świat się kolorami mieni”

GAZETA NIEPOŁOMICKA

fot. Oskoń Słabosz

Aby obserwować Księżyc czy planety, najłatwiej będzie skorzystać z lunet Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego
w Niepołomicach, mieszczącego się przy
ul. Mikołaja Kopernika 2 (tel. 12-281-15-61)
- szczególnie polecam Małopolską astronomiczną noc 25/26 września.
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oRiENTaLNE

MaRia JaGLaRZ
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

FASCyNACjE

Wiek XIX to okres głębokich przemian na wszystkich polach
działalności człowieka, czas wynalazków, naukowych odkryć,
badań i poszukiwań. Wtedy też zainteresowania zachodniej
Europy skierowały się na kraje Orientu, w tym na kraje
Bliskiego Wschodu.

D

wie główne przyczyny, dla których Polacy wyruszali na Półwysep
Arabski to po pierwsze moda, której ulegała polska arystokracja,
a także artyści, po drugie, jak zawsze polityka. Po upadku powstania listopadowego rzesze emigrantów znalazły schronienie we Francji, gdzie przyjmowano Polaków z entuzjazmem. Ale z czasem władze
francuskie w obawie przed pogorszeniem stosunków z Rosją, Austrią
i Prusami przestały popierać
działania polskiej emigracji. Liczne grono weteranów powstania
wiązało koncepcje odzyskania
niepodległości z przewidywaną
wojną rosyjsko-turecką. Dlatego decydowali się na dalszą podróż, by walczyć wraz z Turkami
przeciwko Rosji. Byli wśród nich
wojskowi, jak dowódca powstań
polskich i węgierskich - Józef
Bem, który podjął służbę w armii
tureckiej, a także Adam Mickiewicz. Obaj liczyli na możliwość
utworzenia w Turcji polskich
oddziałów, ale nadzieje te nie
spełniły się. Generał Bem dzięki
swym talentom wojskowym zyskał sławę tureckiego bohatera,
ale pokonała go azjatycka febra,
a i Mickiewiczowi przedwczesna
śmierć udaremniła wypełnienie
patriotycznej misji.
Modzie na orientalizm ulegli licznie polscy artyści. Urodę Stambułu opiewali poeci i literaci. Inspiracji twórczych w Turcji poszukiwali
i Henryk Sienkiewicz pracując nad
Panem Wołodyjowskim, i Jan Matejko, którego „zapiski” z podróży
to liczne szkice meczetów, sułtańskich pałaców, bazarów oraz obrazy Widok Bebeku pod Konstantynopolem i Utopiona w Bosforze. Dziś w Domu Jana Matejki w Krakowie
oglądać można przywiezione z Turcji pamiątki; kotary, tkaniny, serwety.
Jacek Malczewski był rysownikiem wyprawy na Bliski Wschód zorganizowanej i finansowanej przez hrabiego Karola Lanckorońskiego. Urodzony
w Wieliczce Tadeusz Ajdukiewicz przywiezione z podróży umiłowanie
do tematyki orientalnej zrealizował w postaci obrazów Przy studni czy
znanego z zamkowej galerii Chłopca w fezie, a egzotyczne pejzaże Jana
Ciąglińskiego – to utrwalone na płótnie wspomnienia z Krymu, Konstantynopola, Palestyny czy Egiptu. Tematykę wschodnią podejmowali
nawet ci, którzy ponoć nigdy nie byli w Turcji, jak Franciszek Żmurko,
który z upodobaniem malował sceny haremowe. Ale w Turcji do dziś naj-
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popularniejszym dziewiętnastowiecznym malarzem polskim pozostaje
Stanisław Chlebowski. Artysta ten wyjechał, by wykonać parę studiów
z natury do obrazów batalistycznych, a na 12 lat został nadwornym malarzem osmańskiego sułtana Abdulaziza. W swej twórczości przedstawiał wielkie bitwy i zwycięstwa dawnych sułtanów – Sulejmana Wspaniałego i Mehmeda II.
Prekursorem wypraw Polaków na Półwysep Arabski był hrabia Wacław
Seweryn Rzewuski. W latach 1818-1820 podróżował po Bliskim Wschodzie. W Arabii poznał pustynię i jej mieszkańców. Uczestniczył w ich
codziennym życiu, polował, świętował, brał udział w wyprawach wojennych. Szanowany przez Beduinów otrzymał tytuł emira. Po powrocie do
kraju osiadł w rodzinnym Sawraniu na Podolu, gdzie prowadził życie na
sposób orientalny. Zgromadził bogatą kolekcję orientalnych rękopisów,
książek, strojów, broni i fajek oraz założył hodowlę koni arabskich. Spisane przez niego wrażenia z podróży w 1927 r. nabyła Biblioteka
Narodowa. Oryginalny rękopis
w języku francuskim zawiera ponad 400 kolorowych rysunków,
stanowiących źródło badań nad
miejscową kulturą i zwyczajami,
nuty, które pozwalają odtworzyć
muzykę beduińską sprzed 200 lat,
a także spis ludności niektórych
plemion. W 2012 roku fundacja
kulturalna władcy Kataru, jedna
z najbogatszych tego typu instytucji na świecie, zadeklarowała
sfinansowanie naukowego opracowania i opublikowania tego
rękopiśmiennego skarbu, którego polski tytuł brzmi O koniach
wschodnich i pochodzących od ras
arabskich.
Z fascynacji kulturą Bliskiego
Wschodu powstała wystawa Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu. Wprost z Brukseli
dotarła do Gmachu Głównego
Muzeum Narodowego w Krakowie. Potrwa do 27 września. Znajduje się na niej ponad 150 dzieł
(mapy, rysunki, portrety władców,
wyroby rzemiosła artystycznego,
kobierce i tkaniny, bogato zdobione zbroje i biała broń), pochodzących z najważniejszych muzealnych i prywatnych kolekcji na świecie,
z których większość jest prezentowana w naszym kraju po raz pierwszy.
Warto zwiedzić tę wystawę, gdyż historia którą dzięki niej poznajemy
pomaga zrozumieć polityczne i społeczne problemy współczesnego
świata.
A w zamkowej galerii można poznać dzieła wymienionych w artykule
„podróżników”.
Zapraszamy codziennie od godz. 10.00 do 18.00.
Zdjęcie: Tadeusz Ajdukiewicz Portret Chłopca w fezie, 1876 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
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pOWRóćMy JAk zA DAWNyCh LAt
JaNUSZ RoJEK
animator kultury
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czerwca br. Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki
zaprosiło do niepołomickiego zamku, na koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”. Zanim popłynęły niezapomniane przeboje sprzed kilkudziesięciu laty przed oczami publiczności stanęli
artyści Zespołu Kameralnego Pro-Arte w retro
kreacjach. Koncert otworzyła piosenka „Jak za
dawnych lat” pochodząca z filmu „Manewry
miłosne”, którą wraz z zespołem zaśpiewała krakowska artystka operowa Zofia Wengrynowicz-Perun.
Przed publicznością wystąpił zespół Pro-Arte
w składzie: Barbara Radecka, Izabela Turecka,
Stanisława Kmieć, Sonia Rypniewska oraz soliści:
Urszula Borzęcka, Maria Czarnecka-Reichel, Izabela Król, Łukasz Mirek oraz Józef Perun. Na fortepianie obok Aleksandry Polak zagrała krakow-

Kolejarza z Krakowa. Wybrane tańce latynoamerykańskie oraz standardowe zatańczyli Anna
i Tomasz Jaworek oraz Marysia Jaworek, którą
w tańcu poprowadził Jakub Gędłek. Kilka słów
W programie koncertu można było usłyszeć znao tańcu przekazał sam prezes KTK Kazimierz Jane utwory takie jak: „Pieśń flisaków”, „Mały biały
domek”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Chryzan- rosz a całość koncertu poprowadził Janusz Rojek.
temy złociste”, „Pierwszy siwy włos” czy „Tango Koncert był niezwykłym, muzycznym powrotem
Milonga”. Wśród zaproszonych tego dnia gości do minionych czasów, ale niezwykłym również
znalazł się również Jerzy Sobeńko, dyrygent z powodu prezentacji tanecznych, które pozwolii prezes Towarzystwa Straussowskiego, który na ły wykroczyć poza formułę typowego wydarzenia
koniec koncertu zaakompaniował Aleksandrze muzycznego, do którego przyzwyczaiło niepołomicką publiczność TMMiŚ oraz jej prezes.
Polak do „Czardasza” F. Lehara.
ska pianista Renata Żełobowska-Orzechowska.
Śpiewali także zaprzyjaźnieni artyści: Stanisław
Ziółkowski i Jan Migała.

Były kwiaty, gromkie brawa a w oczach wzruszenie. Tego wieczoru można było oprócz muzyki
zobaczyć również impresje taneczne w wykonaniu tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego „Fantazja”, z Kolejowego Towarzystwa Kultury - Dom

Koncert był również zakończeniem XXIII sezonu
artystycznego, który był możliwy dzięki: Urzędowi Miasta i Gminy w Niepołomicach, Fundacji
Zamek Królewski w Niepołomicach oraz Kolejowemu Towarzystwu Kultury - Dom Kolejarza.

ŚREdNioWiEcZNE NiEpołoMicE

WiElka lEtNia WyMiaNa książEk

PawEł DRaBiK
organizator średniowiecznych Niepołomic

aGNiESZKa GRaB
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

W

tym roku za sprawą Średniowiecznych Niepołomic mieszkańcy mieli możliwość uczestniczyć
w pokazach rzemiosła średniowiecznego. Czerpanie papieru, wybijanie monet, przygotowanie ciasta i inne atrakcje przyciągnęły wiele osób a zwłaszcza dzieci, które jak
się okazało, chętnie uczestniczyły
w warsztatach.
W trakcie imprezy wybito 1037
monet, wypieczono ciasto z 12 kg
mąki. Jak się okazało zainteresowanie czynnym uczestnictwem
w takich zajęciach było duże, co nas
najbardziej cieszy i mobilizuje do
kontynuacji tej cyklicznej imprezy.
Mamy nadzieję, że ta forma przed-
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stawienia okresu średniowiecza
była ciekawą lekcją dla odwiedzających nas dzieci. Po 4 latach
doskonale wiemy co wzbudza zainteresowanie dorosłych i dzieci
odwiedzających nas w trakcie tego
wydarzenia i w związku z tym zaczynamy przygotowania do przyszłorocznych
Średniowiecznych
Niepołomic.
Składamy podziękowania Burmistrzowi Niepołomic i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach
za pomoc w przygotowaniach,
licząc jednocześnie na wsparcie
w tworzeniu i przygotowaniu przyszłorocznego międzynarodowego
wydarzenia.

2

sierpnia w Parku Miejskim
w Niepołomicach spotkaliśmy
się już po raz piąty, aby wymienić
książki. Wydarzenie, współorganizowane przez Referat Promocji
i Kultury oraz Bibliotekę Publiczną
im. Tadeusza Biernata, obfitowało
w mnóstwo atrakcji.
Na stanowiskach z książkami, tradycyjnie jak co roku kłębił się tłum
chętnych na wymianę przeczytanych już lektur. Nowych właścicieli
znalazły 1152 książki o różnorodnej
tematyce.
Na najmłodszych czekał Detektyw
Pozytywka, który zdradził dzieciakom tajniki swojej fascynującej pracy. Uczestnicy dowiedzieli się czym
jest metoda dedukcji, zobaczyli
jak wygląda prawdziwe biuro detektywistyczne i poznali sposoby,
których używają detektywi w celu
rozwikłania najbardziej zawiłych zagadek. Dzieci, Detektyw Pozytywka

i Inspektor czytali mapę, zbierali
odciski palców, dokonywali analizy
dowodów, sporządzali rysopis podejrzanego, odczytywali zaszyfrowane wiadomości i tworzyli niewidzialny atrament. Zabawy przy tym
było co nie miara.
Dodatkowo do wspólnej zabawy
zapraszał klaun, który wręczał dzieciom balonikowe zwierzątka i uczył
puszczania ogrooomnych baniek
mydlanych. W kąciku plastycznym
mali uczestnicy wyczarowywali
cuda z kolorowych bibuł, cekinów
i brokatowych farb. A przy stoisku
gdzie malowano buźki, dzieci cierpliwie czekały w długiej kolejce, aby
na ich twarzach pojawiły się przeróżne bajkowe postacie.
Letnia Wymiana Książek już za nami,
mamy nadzieję, że każdy znalazł
„coś ciekawego dla siebie”. Już teraz
zapraszamy na kolejną, tym razem
zimową wymianę. Do zobaczenia.
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NIepOłOMICkIe zespOły W GReCJI
BaRBaRa wDaNiEC
instruktor Domu Kultury w Zagórzu

30 lipca dwa zespoły artystyczne działające przy Centrum Kultury w Niepołomicach wyruszyły w podróż do Grecji,
by wziąć udział w 1. Międzynarodowym
Festiwalu w Perea.

O

bydwa zespoły wyjechały, by reprezentować gminę Niepołomice i promować polską
kulturę za granicą. Pobyt w Grecji dał możliwość
poznania innych kultur, wymiany doświadczeń
i nawiązania kontaktów z innymi grupami tanecznymi. Był też czas na zwiedzanie i kąpiele
w Morzu Egejskim.

Po długiej i wyczerpującej podróży zespoły dotarły do Salonik i zostały zakwaterowane w wygodnym hotelu, niemal w centrum Salonik, tuż
przy nadmorskiej promenadzie. Nie marnując
czasu już w pierwsze popołudnie, gdy tylko
zelżał upał, mażoretki wraz z opiekunami udały się na spacer. Wzdłuż promenady minęliśmy
ciekawy, współczesny symbol miasta - instalację
z parasoli, ochłodziliśmy się w pobliskich fontannach, popatrzyliśmy na pomnik Aleksandra
Wielkiego i troszkę strudzeni dotarliśmy do symbolu miasta, czyli Białej Wieży.

oraz Kościół Matki Dziewicy. Następnie udaliśmy
się autokarem wzdłuż plaży i nabrzeża oglądać
przyrodę chronioną programem unijnym Natura
2000. Oczywiście odwiedziliśmy również plaże
dla turystów, by zażyć ochłody w morskiej wodzie. Po zmierzchu uczestniczyliśmy w wieczorze greckim w Michaniona, gdzie wspólnie z innymi zespołami festiwalowymi byliśmy gośćmi
władz miasta, podczas tradycyjnego święta pod
nazwą Dzień Sardynki z grecką muzyką.

Niepołomickie Mażoretki, po raz pierwszy obecne na takim festiwalu. Z pewnością siebie i gracją wzbudzały nieukrywane zachwyt i uznanie
widzów, którzy nierzadko podchodzili by wykonać sobie pamiątkową fotkę.

W niedzielę zwiedzaliśmy urocze turystyczne
miasteczko Perea rozłożone wzdłuż plaży i nadbrzeża. Kilka godzin spędziliśmy również na
plaży Almira, która tak się nam spodobała, że
wracaliśmy na nią jeszcze kilka razy. Wieczór był
czasem prezentacji festiwalowych na nabrzeżu
Perei. Po godzinie 20.00 barwny korowód zespołów i przedstawicieli władz przemaszerował
uliczkami i nadmorską promenadą, rozpoczynając w ten sposób festiwal.

Zagórzanie świetnie zatańczyli swój program,
suitę rzeszowską w choreografii Janusza Przepióry. Młodzi tancerze, kolejny raz uczestniczący w festiwalu międzynarodowym, z obyciem
scenicznym, pełnym uśmiechem na twarzach,
pewni swoich umiejętności bardzo się podobali
i zostali nagrodzeni gromkimi oklaski, od bardzo
licznie zebranej publiczności.

Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie w strojach rzeszowskich, z towarzyszeniem kapeli ludowej i ze
śpiewem na ustach dumnie paradował, budząc
duże zainteresowanie widzów. Młodzież zaskoczyła organizatorów pięknym śpiewem greckiej piosenki Varka sto gialo, którą wykonała
podczas parady, wzbudzając zachwyt. Grecka
publiczność żywo włączała się i bardzo ciepło
W kolejne dwa dni organizatorzy festiwalu
reagowała na ten gest życzliwości w stosunku
zapewnili nam możliwość zwiedzania, a wiedo odwiedzanego kraju.
czorami obowiązkowe programy festiwalowe.
W pierwszym dniu wspólnie z przewodnikiem Tuż za nimi, zupełnie innym, bo taneczno-marzwiedziliśmy miasto Michaniona, Dom Kultury szowym krokiem i bez żadnej tremy paradowały

aplaUZ dla MażoREtEk
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partnerskich dokonali uroczystego
otwarcia Dni Świętej Kingi. Po nim
rozpoczęły się występy artystyczne
i tu wspólny koncert Orkiestr Podstolice i Hejnał z Byszyc. W czasie,
gdy orkiestry jeszcze grały rozpoczął
się pokaz tańca mażoretkowego. Na
płycie przed sceną swoje taneczne
umiejętności prezentowały dwie
grupy wiekowe Niepołomickich Mażoretek. Starsze dziewczęta wykonały swój program artystyczny, oparty
nie tylko o taniec i żonglowanie, ale
wzbogacony o elementy akrobacji.
W tej części zaprezentowało się trio
taneczne. Pokaz Niepołomickich
Mażoretek nagrodzony został aplauzem publiczności.
Na co dzień dziewczęta ćwiczą
w Domach Kultury w Zabierzowie
Bocheńskim i Zakrzowie z choreografem Aleksandrą Kubik.

Niepołomickie Mażoretki to debiutantki, dla których pobyt w Grecji był pierwszym, tak poważnym międzynarodowym występem. Po wejściu
na scenę niesione wiatrem publiczności zaskoczyły swoim wizerunkiem nawet swoją choreograf Aleksandrę Kubik. Pewne siebie i swoich
umiejętności, z pazurem zadziorności, pięknie
wykonały zaplanowany program, który składał
się z tańca zespołowego, występu tria w składzie
Natalia Bania, Zofia Filiczak i Dominika Tomczyk
oraz solowego występu Weroniki Wesołowskiej.
Po tak udanych występach 6 sierpnia wróciliśmy
do Niepołomic. Dziś z tej wyprawy można obejrzeć zdjęcia na www.kultura.niepolomice.pl.

ZagóRZaNiE Na spotkaNiach
Z folkloREM

MaRia STRZELEC
instruktor Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

-26 lipca Wieliczka obchodziła swoje doroczne święto,
czyli Dni Świętej Kingi. Do wspólnego świętowania organizatorzy
zaprosili między innymi Niepołomickie Mażoretki, które w sobotnie
popołudnie uczestniczyły w paradzie ulicami miasta, rozpoczynającej to piękne święto.
W paradzie, która tradycyjnie wyruszyła z dziedzińca Zamku Żupnego
w Wieliczce i przeszła ulicami miasta uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych, stowarzyszeń, zespołów, delegacji z miast
partnerskich, a obok nich postacie
związane z historią Wieliczki.
Plenerowa scena usytuowana na
parkingu miejskim przy ul. Dembowskiego stanowiła centralne
miejsce obchodów święta, na której
władze Wieliczki i ich goście z miast

W korowodzie można było zobaczyć między innymi zespoły z Indii, Rosji, Bułgarii, Macedonii,
kanadyjską Polonię w strojach krakowskich, zespoły greckie.

BaRBaRa wDaNiEC
instruktor Domu Kultury w Zagórzu

O

d 2 do 19 lipca odbywały się
w Myślenicach koncerty i imprezy towarzyszące II Międzynarodowych Małopolskich Spotkań
z Folklorem.
Festiwal, który dynamicznie urósł
do miana jednej z największych
imprez folklorystycznych w Polsce,
w tym roku gościł zespoły z 11 krajów m.in. Meksyku, Tajwanu, Turcji,
Pakistanu, Republiki Południowej
Afryki, Indonezji i Irlandii.
W gronie zespołów polskich swoją
obecność zaznaczył Zespół Pieśni
i Tańca Zagórzanie, który został
zaproszony przez organizatorów
do prezentacji suity krakowiaków
wschodnich.
W sobotę o godzinie 15.00 z Zarabia do rynku, ulicami Myślenic prze-

szedł barwny korowód, 350 zagranicznych i polskich tancerzy
ludowych.
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie
zaprezentował się myślenickiej publiczności w dwóch suitach: krakowiaków wschodnich i górali Beskidu żywieckiego.
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FeLieTOnY ŻYCieM PiSane (68)

MaRCiN URBaN

o PiLNośCi i waŻNośCi
SPRAW

p

odczas szkoleń motywacyjnych, a zwłaszcza
podczas zajęć doskonalących sposób „zarządzania czasem” mówi się o czterech różnych
obszarach działania. Zadania dzieli się w zależności od pilności i ważności spraw, przy czym
dokonuje się następującego podziału:

dze i jeszcze mieć z tego jakiś zysk. W związku
z tym administrator może się skupić na prowadzeniu akcji reklamowej w celu zainteresowania
klientów domami. Mija miesiąc… rok… kilka
lat, aż w końcu nadchodzą silne opady deszczu
i płynąca potokiem woda zalewa cały teren. Odpowiedzialna za sprawę osoba doprowadziła do
PILNE i WAŻNE;
tego, że pojawiło się zadanie PILNE i WAŻNE, czyli
WAŻNE ale NIE PILNE;
akcja ratunkowa. Trzeba ewakuować ludzi i w
PILNE ale NIE WAŻNE;
miarę możliwości ratować ich dobytek. Czy szybNIE WAŻNE i NIE PILNE.
ko i sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa
Cała sztuka polega na tym, aby odpowiednio świadczy o dobrym planowaniu i skutecznym
rozdysponować swój czas na każde z nich. Istot- działaniu? Oczywiście, że nie! Co zatem należało
ne jest także, aby na ile jest to możliwe dzielić zrobić? Odpowiedzią jest postępowanie według
się zadaniami z innymi osobami, zwłaszcza, jeśli schematu: WAŻNE ale NIE PILNE. W tej sytuacji na
kilka lat przed powodzią administrator osiedla za
to leży w zakresie ich powinności i możliwości.
priorytet uznaje zbudowanie wałów przeciwpoIntuicyjnie można byłoby uznać, że priorytetem wodziowych. Na to zadanie poświęca najwięcej
w naszym życiu powinny być zadania PILNE czasu. Zbudowanie wałów staje się później moci WAŻNE. Tak jednak nie jest. Rozsądni prakty- nym argumentem przy sprzedaży domów, dzięki
cy wyjaśniają, że źle funkcjonuje ktoś, kto do- czemu możliwe jest uzyskanie wyższych cen, co
prowadza do nawarstwiana się zadań PILNYCH pokrywa wszystkie koszty. Nadchodzi fala powoi WAŻNYCH. Taki człowiek zajmuje się wyłącznie dziowa i... nic złego się nie dzieje, bo wały chronią
gaszeniem pożarów, czyli w sumie generuje osiedle. I to jest właśnie sens i sedno sprawy.
straty, bo przecież pożary powodują szkody nie
dodając żadnej wartości. Aby lepiej objaśnić sy- Zastanówmy się teraz, jakie zadania w tym wymyślonym przykładzie można sklasyfikować
tuację posłużę się przykładem.
jako PILNE, ale NIE WAŻNE. Może być to na przyWyobraźmy sobie, że ktoś zbudował osiedle kład zakładanie skrzynek na listy przed każdym
domków jednorodzinnych na terenie, przez który domkiem, estetyczne malowanie ogrodzeń oraz
płynie niewielki potok. Co kilka lat w przypad- sadzenie krzewów i drzew. To wszystko uprzyku wyjątkowo obfitych opadów potok wylewa jemnia widok i sprawia, że potencjalni kupujący
ze swego koryta, a wtedy dochodzi do lokalnej są bardziej zainteresowani zamieszkaniem na
powodzi. Ale te domy już stoją, trzeba więc je tym osiedlu. Ale nie można pozwolić na to, aby
sprzedać, aby odzyskać zainwestowane pienią- na te mniej ważne prace poświęcać czas - kosz-

tem działania na rzecz zbudowania wałów.
No i wreszcie pozostaje nam zdefiniowanie
czynności, które są jednocześnie NIE WAŻNE
i NIE PILNE. Będzie to na przykład organizowanie turystycznych wycieczek integracyjnych dla
lokatorów lub postawienie wieży widokowej
z dużym zegarem, aby mieszkańcy przez okna
mogli sprawdzać, która jest godzina. Oczywiście,
te sprawy też można realizować, ale wyłącznie
w lukach czasowych, czyli wtedy, kiedy faktycznie nie można nic zrobić w sprawach naprawdę
istotnych.
Wniosek końcowy jest oczywisty. Myśląc o naszym życiu powinniśmy ustalać cele, a potem realizować je wyraźnie preferując to, co będzie dla
nas najistotniejsze w przyszłości. Najmądrzej jest
takim właśnie ważnym perspektywicznie sprawom poświęcać odpowiednią ilość uwagi codziennie. Może to być na przykład poranna porcja
zdrowego sportowego wysiłku. Kilka minut codziennej gimnastyki zaprocentuje w przyszłości,
czyli jest to działanie naprawdę istotne. Jeśli natomiast zamiast tego będziemy codziennie oglądać błahe programy telewizyjne lub będziemy
bezmyślnie patrzeć przez okno, to bezpowrotnie
roztrwonimy to, co najcenniejsze, czyli nasz własny czas. I nic to nam nie da w przyszłości. Na zakończenie tradycyjnie proponuję krótką fraszkę:
Fraszka o podstawie zdrowia
Najtańsze, choć skuteczne leki
przedstawia wykaz ten:
ruch, śmiech, zrównoważona dieta
i długi, zdrowy sen.

laURy dla Woli ZabiERZoWskiEj

pRZEgląd kgW

SyLwia oSTRowSKa
KGW w Woli Zabierzowskiej

SyLwia oSTRowSKa
KGW w Woli Zabierzowskiej

W

sobotę 25 lipca ogłoszone
zostały wyniki plebiscytu
,,Małopolanie Gotują”, w którym
przepis pań z KGW w Woli Zabierzowskiej wygrał w kategorii Dania świąteczne.
Przepisy na potrawy ukazywały się
w co miesiąc w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej. Plebiscyt podzielony był na dwa etapy,
w pierwszym komisja konkursowa
wybrała te potrawy, które były najbardziej smakowite i estetycznie
wykonane. Potrawy zostały podzielone na cztery kategorie: dania
świąteczne, dania sezonowe, dania
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z kuchni prababci oraz przetwory.
W kategorii Dania świąteczne do
plebiscytu został zakwalifikowany
przepis pań z KGW w Woli Zabierzowskiej na kolorowe faszerowane
jajka. Do każdej kategorii zakwalifikowało się 15 potraw, potem głosowali już czytelnicy.
Miło nam podzielić się wiadomością, że Wola Zabierzowska wygrała
ze swoją potrawą świąteczną. Nagrodą był nie tylko bon o wartości
600 złotych, ale także publikacja
zwycięskiego przepisu w specjalnym, ekskluzywnym wydaniu „Małopolanie gotują”.

W

sobotę 18 lipca w Szczygłowie gmina Biskupice odbył
się przegląd twórczości artystycznej kół gospodyń wiejskich z terenu
Województwa Małopolskiego. Była
to pierwsza impreza z cyklu aktywizacji w obszarze kultury i tradycji
osób zamieszkujących tereny wiejskie województwa małopolskiego.
Nasza gminę na wydarzeniu reprezentowały koła Woli Zabierzowskiej
i Podłęża. Koło gospodyń z Woli Zabierzowskiej prezentowało swoje
umiejętności w dwóch kategoriach
kulinarnej i wokalnej.
W kategorii kulinarnej przy suto za-

stawionym stole potrawami sezonowymi nie zabrakło ciasta malinowego, pierogów z jagodami, sałatki
owocowej i jagodzianek, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Nie mogło zabraknąć również swojskiego chleba ze smalcem.
Na scenie zaś Wolańska Muza
przedstawiła swoje utwory które
otrzymały gromkie brawa. Zaprezentowaliśmy również rękodzieło
naszych gospodyń: przepiękne serwety oraz korale i filcowe torebki,
które przykuwały wzrok uczestników i gości. Panie zostały nagrodzone w obu kategoriach.
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W ZEspolE jEst Moc!
Pierwszy bieg drużynowy 4Rest Run już 13
września w Puszczy Niepołomickiej.

P

uszcza Niepołomicka jest doskonałym miejscem do biegania. Daleko od miejskiego
smogu, daleko od hałasu, daleko od twardej, niezdrowej dla naszych stóp i stawów nawierzchni
asfaltowej. Za to blisko natury. W tym miejscu
wśród lokalnych biegaczy narodził się pomysł na
bieg „4Rest Run”. Impreza nie będzie jednak zwyczajnym biegiem. To połączenie sportowej rywalizacji, relaksu w otoczeniu przyrody oraz poczucia „bycia razem” w zespole. To sportowa zabawa,
w której na sukces składa się wynik 4 osób. Wynik
całego zespołu jest ważny, ale znaczenie ma również atmosfera oczekiwania na wyniki kolegów
czy koleżanek z zespołu. Biegamy po lesie, biegamy w czwórkę, cieszmy się, że jesteśmy razem.

Organizatorem biegu jest grupa biegaczy skupiona wokół Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”.
Jak sami twierdzą, jako biegacze mają wyjątkowe szczęście: „naszym trenerem jest sportowiec
i trener najwyższej światowej klasy Ilya Markov,
mistrz świata (Sewilla 1999) i Europy (Budapeszt
1998) oraz wicemistrz olimpijski (Atlanta 1996)
w chodzie sportowym na 20 km, trener polskiej
kadry chodziarzy (2009-2013). Dzięki jego wiedzy
i doświadczeniu mądrze i z wieloma sukcesami
rozwijamy naszą pasję, jaką jest bieganie. Dodatkowo mamy świetne tereny do treningu – Puszczę
Niepołomicką. To wszystko powoduje, że w Niepo-

łomicach mamy „dobry klimat” do biegania”.
Bieg 4Rest Run to zawody, w których najważniejsze jest to, co w naszej grupie sprawdza się najbardziej: zgrany zespół ludzi ze wspólną pasją,
dobra zabawa i bieganie w lesie z dala od miejskiego zgiełku.
Podoba Ci się idea biegu? Załóż 4-osobowy zespół i zgłoś Wasz udział! Widzimy się 13 września
2015 r. w Puszczy Niepołomickiej. Zapisz się na
bieg już dzisiaj!
Stowarzyszenie Niepołomice Biegają
email: niepolomicebiegaja@gmail.com
www: www.niepolomicebiegaja.pl

4Rest Run jest rywalizacją 4-osobowych zespołów, których członkowie łącznie pokonują dystans maratonu. Każdy zawodnik ma do przebiegnięcia 10.5 km, a wyniki zawodników sumują się.
Wygrywa drużyna z najszybszym łącznie czasem.
Poszczególni zawodnicy startują w odstępach
5-minutowych, gdzie o kolejności startów poszczególnych członków zespołu decyduje zespół.

poWakacyjNE spotkaNiE
pRZy cZakRaMiE

4

września o godz. 20.00 zapraszamy na pierwsze po wakacjach Spotkanie przy Czakramie. Tym razem w Piwnicy Gotyckiej wystąpi Kwartet
Smyczkowy Alla Breve.
Kwartet smyczkowy „Alla Breve” tworzą młodzi, doświadczeni i dynamiczni muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie: Kinga Bocheńska
- Szostak (I skrzypce), Magdalena Kamińska (II skrzypce), Izabela Krzywdziak -Jędrysek (wiolonczela), Paweł Rychlik (altówka).
Znają się i grają razem od wielu lat. Na co dzień koncertują w Orkiestrze
Akademii Beethovenowskiej, co doskonale wpływa na zgranie, pogłębienie muzycznego wyrazu
zespołu oraz zgodność
i pełne zaangażowanie
w realizowaniu łączącej
ich pasji do muzyki. Kwartet dysponuje szerokim
repertuarem, od muzyki
poważnej, po aranżacje
muzyki rozrywkowej.
Oczywiście, gospodarzami wieczoru niezmiennie
od ponad 60 spotkań są
Agnieszka Rosnerówna
i Edward Zawiliński, którzy serdecznie zapraszają
4 września na godzinę
20.00 do Piwnicy Gotyckiej Zamku Królewskiego
w Niepołomicach.
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ŚWięto oRgaNiZacji

13

września, już po raz piąty, zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Niepołomice do udziału w Święcie Organizacji Pozarządowych.

W naszej gminie działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, nie tylko
sportowych, ale również kulturalnych, czy wspierających gminę np. w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Podczas wrześniowego święta każda
z tych organizacji ma szansę zaprezentować swoją działalność niepołomiczanom, zaprosić na organizowane przez siebie zajęcia, warsztaty czy aktywności. A że zakres działalności organizacji jest niezwykle różnorodny,
święto jest ciekawe i każdy może znaleźć na nim coś dla siebie. Organizacje
pozarządowe najczęściej zaczynają się od pomysłu i pasji, dlatego warto
spotkać ich pomysłodawców i porozmawiać z nimi, a nóż taką pasją będzie
można się„zarazić”, albo dowiedzieć się, jak rozwinąć i pokierować własnymi
zainteresowaniami, by móc je „wypuścić na głębsze wody”.
Już zgodnie z tradycją organizacje pozarządowe obejmą we władanie Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa i jego okolice: teren zielony przed budynkiem, parkur, teren za zamkiem. Będzie można zobaczyć m.in. pokazy
sportowe i taneczne, warsztaty
muzyczne, wystawy radioamatorów oraz pokazy Młodzieżowego
Obserwatorium Astronomicznego,
ale również będzie można uzyskać
bezpłatne porady prawne, czy
porozmawiać na temat budżetu
obywatelskiego. Dla najmłodszych
zaplanowano wiele gier, zabaw,
warsztatów, a także testów sprawnościowych, czy turniejów, w których będą mogli wziąć udział razem
z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy na tereny przy Małopolskim Centrum
Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, w niedzielę 13 września od
godziny 14.00.
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uWAGA – JuBILeusz!
RaFał KUChaRZyK
Stowarzyszenie „Pola Chwały”

D

ziesięć lat temu odbyło się w Niepołomicach
pierwsze spotkanie miłośników historii, gier
historycznych i rekonstrukcji pod nazwą „Pola
Chwały”. Każdego roku impreza rozrastała się,
a udział w niej brało coraz więcej uczestników
i gości zamieniając Niepołomice w jeden wielki
obóz wojskowy.

nie dziedzińca zamkowego oraz w okolicach
parku przed zamkiem. W Małopolskim Centrum
Dźwięku i Słowa będzie można zagrać w historyczne gry planszowe i karciane. Atrakcji jest
oczywiście o wiele więcej, szczegółowy plan
imprezy zawiera informator, który każdy zwiedzający może za darmo otrzymać w punkcie
informacyjnym na zamku działającym w czasie
w dniach 25-27 września 2015 r. odbędzie się
trwania „Pól Chwały” albo zapoznać się z nimi na
jubileuszowa, dziesiąta edycja „Pól Chwały”,
stronie www.niepolomice.eu przed rozpoczęna którą chcemy serdecznie zaprosić wszystciem imprezy.
kich mieszkańców Niepołomic i gości przybywających do naszego miasta.
„Pola Chwały” są imprezą, na której nasi goście
mogą doświadczyć historii „na żywo” nie tylJak na edycję jubileuszową przystało organizako w czasie pokazów, ale również odwiedzatorzy przygotowali kilka niespodzianek, których
jąc obozowiska rekonstruktorów. Każda grupa
do tej pory goście imprezy nie mieli okazji zobaposiada bogatą i rzetelną wiedzę historyczną
czyć, a są wśród nich m.in. pokazy walk z okresu
i chętnie dzieli się nią z każdym zainteresowaII wojny światowej z udziałem czołgu i innych
nym. Historia bowiem jest dla nich pasją, a jej
pojazdów, turnieje gier historycznych czy spepoznawanie i odkrywanie przyjemnością. Nacjalne gry terenowe, dzięki którym można poszym pragnieniem jako organizatorów jest, by
znać nieco głębiej historię Niepołomic.
także nasi goście czerpali z poznawania historii
Miejscem i sercem imprezy jest zamek królew- przyjemność i satysfakcję. Będziemy prezentoski i jego okolice – wokół zamku rozmieszczone wać żołnierzy z różnych okresów historycznych:
będą obozy podzielone na okresy historyczne, od starożytnych Greków i Rzymian, poprzez bargłówne pokazy odbędą się na hipodromie przy barzyńców, wczesno- i późnośredniowiecznych
zamku, mniejsze prezentacje i atrakcje na tere- wojów i rycerzy, barwne i hałaśliwe swawolne

kompanie szlacheckie, XVIII-wieczną karną i zdyscyplinowaną piechotę austriacką i pruską, żołnierzy z okresu wojen napoleońskich ze szczególnym uwzględnieniem Polaków i Austriaków,
żołnierzy polskich walczących „za wolność naszą
i waszą” na Węgrzech, rozmaite oddziały z I i II
wojny światowej aż do współczesnych formacji wojskowych różnych państw. To oczywiście
niepełna lista grup i formacji, które w tym roku
zjadą do Niepołomic.
Jednak „Pola Chwały” to nie tylko historia lecz
również zabawa. Dzieci, młodzież czy dorośli
znajdą dla siebie z pewnością różnego rodzaju
warsztaty, gry i pokazy. Chętni będą mogli wypożyczyć strój, by tym lepiej wpasować się w klimat imprezy. A w sobotni wieczór zapraszamy
wszystkich na „Bal u Arcyksięcia” na dziedzińcu
zamkowym, najlepiej w stroju historycznym,
choć nie jest to konieczny warunek. Muzyka
z różnych epok, piękne stroje, nauka dawnych
tańców, nastrojowy zamek i dziesiątki par wirujących w tańcu – tak wyglądał ubiegłoroczny
bal, mamy nadzieję, że tegoroczny będzie jeszcze lepszy.
Do zobaczenia w ostatni weekend września.

kOLOROWe spOJRzeNIe NA WszeChśWIAt
Fizyka dla najmłodszych (domek nr 5)
„Fizyk na karuzeli”
Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
mgr Tomasz Paliński Gimnazjum Niepołomice
i uczniowie Gimnazjum w Niepołomicach
Godzina 18.00
Fizyczne (domek nr 1)
Rozpoczęcie „Małopolskiej Nocy Naukowców „Pisane światłem”
2015” w Niepołomicach, mgr Monika Maślaniec Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
– koordynator MNN w Niepołomicach
mgr inż. Łukasz Maślaniec MOA i dr Paweł Szczeszek ZS w Niepołomicach oraz uczniowie ZespoPrezentacje (Sala wykładowa)
18.15 – Cybernetyczny przyjaciel – maszyny łu Szkół w Niepołomicach
Chemiczne (pawilon obok sali wykładowej)
w życiu człowieka – mgr Tymon Kretschmer
19.30 – EarthKaM – wszystkie kolory Ziemi – „Jedzie pociąg z daleka”
Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
mgr Grzegorz Sęk
20.30 – Kolory wszechświata, czyli amatorska mgr Joanna Skotniczna ZS w Niepołomicach
spektroskopia astronomiczna – mgr inż. Łu- i uczniowie Zespołu Szkół w Niepołomicach
Biologiczne (domek nr 4)
kasz Maślaniec, Anna Paleczek
21.30 – Kolorowy świat krótkofalowca – Mi- „Nasze oko”
Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
chał Matusik SQ9ZAY
mgr Ewa Fijał ZS w Niepołomicach i uczniowie
warsztaty:
Zespołu Szkół w Niepołomicach
astronomiczne dla gimnazjalistów (PracowQuizy – po zakończeniu każdej prezentacji
nia komputerowa)
Sala wykładowa, godziny: 18.00–22.00
„RGB w astronomii”
Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
herbaciarnia naukowa
mgr Tymon Kretschmer MOA Niepołomice
spotkanie z nauczycielami pracującymi w Młoastronomiczne dla najmłodszych (domek nr 2) dzieżowym Obserwatorium Astronomicznym
„Choć, pomaluj nasz świat”
w Niepołomicach, Namiot informacyjny MOA
Godzina 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Godziny: 18.00–24.00
mgr Monika Maślaniec MOA Niepołomice Odpowiedzialni: Rada Rodziców oraz Pracownii uczniowie MOA w Niepołomicach
cy MOA w Niepołomicach
Zapraszamy na kolejną Małopolską Noc Naukowców do Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego w Niepołomicach! Startujemy
o 18:00 a atrakcji nie zabraknie aż do 24:00!
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Krótkofalowcy w Moa (SP9Moa) - „łączymy się ze światem”, Namiot przy planetarium,
godziny: 19.00–23.00, odpowiedzialny: Michał
Matusik prezes SP9MOA
wystawa „Tajemnice kosmosu”, Sala wykładowa, godziny: 19.00–24.00
obserwacje nieba - przy pomocy pięciu teleskopów (uwarunkowane pogodą!!!), godziny
19.00–24.00, prowadzenie: mgr Grzegorz Sęk
i mgr inż. Łukasz Maślaniec oraz uczniowie MOA
w Niepołomicach
Pokazy w Planetarium
Godziny 19.00, 19.30 (Niebo na dłoni) – dla najmłodszych
Godziny 20.00, 20.30 (Polowanie)
Godziny 21.00 (Niebo nad Niepołomicami)
Godziny 22.00, 22.30 (Gwiazdozbiory Heweliusza)
Prowadzenie: dr Zbigniew Głownia, mgr Janusz
Nicewicz, mgr Grzegorz Sęk
Pokazy wahadła Foucaulta
Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, ul. Grodzka 54, godziny 19.00, 20.00, 21.00, prowadzenie:
dr Adam Michalec MOA Niepołomice
Wszystkim przypominamy, iż Noc Naukowców
realizowana jest w ramach Małopolskiej Nocy
Naukowców, a koordynatorem projektu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).
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WAKACjE Z

DoRoTa KULESZa

DoMiNiKĄ ChMURĄ

I NIE TylKO Z NIą
Coś srebrnego dzieje się w chmur dali…
(B. Leśmian, Szczęście)

s

ą różne szkoły uzasadniające, co należy
czytać w wakacje/podczas urlopu. Że
lekkie, łatwe i przyjemne powinny to być
lektury. Bo przecież człowiek leży na kocu/
leżaku/pod palmą lub w najgorszym wypadku we własnym ogrodzie i odpoczywa. No to
wypada uskutecznić również lenistwo umysłowe. Są zwolennicy czytania tylko i wyłącznie kryminałów. Łatwiej jakoś wtedy podążać
mrocznymi ścieżkami zabójców, odgadywać
motywacje zbrodniarzy i zrozumieć rozwiązującego zagadkę komisarza lub panią profiler.
Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że kiedy odpoczywamy warto zadać sobie trochę wysiłku
i przeczytać coś… trudniejszego? Ambitniejszego? Skłaniającego do refleksji? Myślę sobie,
że przede wszystkim cieszę się tym, że w ogóle
mogę coś poczytać. Bez obawy zarwania nocy
(co zdarzyło mi się kilkakrotnie, np. czytając
w zasadzie jednym tchem trylogię „Millenium”
Stiega Larsona), tłumaczenia się rodzinie
z nieprzygotowania obiadu itd… I mało dbam
o poprawną politycznie szkołę wakacyjnej lektury.
Jakoś tak się zdarzyło, że podróżowałam trochę
po Polsce samochodem. I wysłuchałam dwóch
audiobooków. Akurat wersja audio dwóch powieści była „pod ręką” i okazało się to strzałem
w przysłowiową dziesiątkę.
Joanna Bator, autorka „Piaskowej Góry”
i „Chmurdalii”, to nietuzinkowa postać na
mapie polskiej współczesnej literatury.
Znawczyni i miłośniczka kultury japońskiej,
skończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z Wałbrzycha i to
właśnie to miasto staje się nie tylko centrum
geograficznym, ale i swoistym bohaterem
wspomnianych powieści. Kiedy Joanna Bator
otrzymała w roku 2013 najbardziej prestiżową polską nagrodę literacką – Nike, przeczytałam nagrodzoną powieść „Ciemno, prawie
noc”. Ta na poły baśniowo-realistyczna opowieść o współczesnych Wałbrzychu-Polsce
mocno mnie poruszyła. Tak mocno, że postanowiłam nie czytać wcześniejszych powieści
pisarki ze strachu. Że to takie prawdziwe, że
niby fikcja literacka, ale przecież wiadomo, że
„to Polska właśnie”.
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I teraz w wakacje trafiły się właśnie takie audiobooki. To w ogóle odrębny i ciekawy wątek
– czy audiobook może zachęcić czy zniechęcić do lektury? Mnie zdecydowanie zachęcił
sposób czytania, idealnie komponujący się
z dosyć trudną, na pierwszy rzut oka, stylistyką
powieści.
Dlaczego Dominika Chmura? Bo to bohaterka
obu powieści. W „Piaskowej Górze” jest w zasadzie jedną z czterech bohaterek kobiecych,
obok swojej matki i dwóch babć. Dominikę
„poznajemy” poprzez ich dzieje. Powoli i nieregularnie odczytujemy losy bohaterek na
tle Polski lat 70.tych, ale i tej wojennej, okupacyjnej, potem powojennej, z górniczymi
historiami w tle. Dominika Chmura buntuje
się przeciwko swojej matce od samego początku. Nie znosi Babelu, bloku na Piaskowej
Górze, w którym mieszka aż do zdania matury. Czuje się inna, szuka podobnych do siebie, wbrew nieustannym narzekaniom Jadzi
Maślak–Chmury, swojej matki. Kocha Zalesie
babci Zofii, upatrując w tym miejscu – i słusznie – epicentrum poplątania polskich losów:
historii dobrych i złych ludzi. Ksenofobii.
Ofiarności. Babcia Zofia to kobieta niezwykła. Ale o tym się dowiemy, kiedy damy się
uwieść i przeczytamy „Chmurdalię”. Opowieść
o podróży Dominiki w głąb siebie, o ucieczce i powrotach. O poszukiwaniu punktów
przecięć historii bohaterów, którzy zaludniają
karty tej powieści. Słuchałam historii nocnika Napoleona i zastanawiałam się, jak to jest
tworzyć tak panoramiczną opowieść spojoną
takim oto przedmiotem. Chmurdalia – kraina
stworzona przez Dominikę i jej przyjaciółkę
Małgosię, śniących o lepszym życiu podczas
szarej, wałbrzyskiej zimy – jest symbolem.
Mityczną krainą szczęścia. Miejsca, gdzie czas
płynie nie tyle wolniej, ile w życzliwości ludzi
ją zamieszkujących. Dominika musiała przemierzyć Europę, trafić do Stanów Zjednoczonych, przenieść się w czasie do wojennej
Japonii, by na greckiej wyspie zatęsknić do
Polski.
Niezwykłe powieści. Może nie uspokoją skołatanych nerwów, a nawet wbrew przeciwnie
mogą coś poruszyć. No ale przecież dojrzewamy do człowieczeństwa pokonując kolejne
schody. Warto pokonać te schody podczas lektury powieści Joanny Bator.
Szczerze Państwu polecam tak w wakacyjne
popołudnia, jak i zimowe wieczory.

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Polecamy

sZybki spRaWdZiaN WiEdZy

N

a początek roku szkolnego, dla wszystkich, którzy chcą sobie dzięki
grze odświeżyć nieco wiedzę, polecamy grę Bystrzak. Tref wypuścił
ją ostatnio w wersji kieszonkowej. Bystrzak to szybki quiz wiedzowy
– taka karciana gra w Państwa-miasta. Na jednej grupie kart widnieją
tematy, a na drugiej litery, to właśnie na nie trzeba znaleźć wyrazy pasujące do tematu. Gra prosta w zasadach, a emocje zaskakująco duże.
Oczywiście można w nią grać samodzielnie, ale najbardziej wciąga, gdy
gra więcej osób – może nawet dziesięć.
Tytuł:
Bystrzak
Autor gry:
Meelis Looveer
Polskie wydanie:
Fabryka Kart Trefl
Wiek graczy: 7+
Liczba graczy: 1-10
Czas trwania jednej
rozgrywki:
15 minut

GAZETA NIEPOŁOMICKA

kto ZdobędZiE MUR?

N

a coraz dłuższe jesienne wieczory polecamy grę karcianą „Rzymianie
do domu”, w której gracze przenoszą się na rubieże dawnej rzymskiej prowincji. Decyzją cesarza rzymskiego Brytania zostaje podzielona
na dwie części. Przez całą szerokość wyspy, od Morza Północnego do
Irlandzkiego, ciągnie się tzw. Mur Hadriana. Gracze, wcielając się w kaledońskich wodzów, stają do boju z legionistami. Rdzenni mieszkańcy wyspy chcą przejąć kontrolę nad Murem Hadriana. Każdy gracz otrzymuję
talię kart wybranego klanu. Wojownicy mają swoje zdolności i talenty,
które trzeba umiejętnie wykorzystać przy planowaniu ruchu.
Gra wyprodukowana w Niepołomicach, przeznaczona jest dla uczestników powyżej dziesiątego roku życia. Może w niej uczestniczyć od jednej
do czterech osób.
Tytuł: Rzymianie do domu
Autor gry:
Eric B.Vogel
Polskie wydanie:
Fabryka Kart Trefl
Wiek graczy: 10+
Liczba graczy: 1-4
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tuRNIeJe pIłkARskIe NA MeMORIALe
MaRZENa GÓRKa
nauczyciel j. polskiego w SP w Niepołomicach

1 i 2 sierpnia na stadionie sportowym w Staniątkach odbył się VI Memoriał im. Tadeusza Szybińskiego. Z tej okazji, jak co roku, Szkoła Futbolu
Staniątki zorganizowała turnieje piłkarskie – tym
razem pod nazwą „Bądź Następny”. W kategoriach
Skrzatów, Żaków i Orlików łącznie zagrało 29 zespołów, a to ponad 300 sympatyków piłki nożnej
w wieku od 4 do 10 lat. Było to największe, jak do
tej pory, wydarzenie organizowane przez SFS.
Wszystkie turnieje miały taką samą formułę. W wyniku losowania grup drużyny zostały podzielone
na dwie ligi: Hiszpańską, która swoje mecze rozgrywała na stadionach Barcelony i Realu Madryt
oraz Niemiecką, gdzie zawodnicy rywalizowali na
stadionach Bayernu oraz Borussi Dortmund.

klubów, którym serdecznie dziękujemy za udział
i już dzisiaj zapraszamy na kolejne organizowane turnieje z cyklu Bądź Następny: Akademia Piłkarska Skawina, Akademia Piłkarska Wieliczka,
Górnik Wieliczka, Wisła Kraków, Piast Łapanów,
Najlepsze dwie drużyny z każdej ligi oraz trzecia, Gdovia Gdów, Zostań Piłkarzem Bochnia, Harktóra miała najlepszy stosunek bramek w kate- nasie Tymbark, DIDI-GOL Rabka Zdrój, Wiarusy
gorii skrzatów oraz punktów w kategorii żaków Igołomia, Orkan Szczyrzyc, Orkan Niedźwiedź,
i orlików awansowały do Ligi Mistrzów. Pozostałe Wolania Wola Rzędzińska, Wiatr Ludźmierz, Tardrużyny zagrały w drugiej części turnieju w Lidze gowianka Targowisko oraz gospodarze Szkoła
Europy. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej części Futbolu Staniątki.
turnieju mecze były rozgrywane systemem każdy Oprócz nagród drużynowych zostały rozdane
z każdym w wymiarze czasowym 1x10minut.
nagrody indywidualne w postaci statuetek oraz
Ostatnim meczem turnieju był mecz o Superpu- nagród rzeczowych w kategorii żaków i orlików.
char Europy, w którym w poszczególnych kate- W Kategorii Żaków Tytuł Króla Strzelców wywalczył Bojanowski Tymoteusz z Orkan Szczyrzyc
goriach zmierzyły się drużyny, które okazały się
(9 bramek), Najlepszym Bramkarzem został
najlepsze w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.
wybrany Krystian Cichorz z Orkan Niedźwiedź
Podczas dwóch dni w turniejach wzięło udział 15 a Najlepszym Zawodnikiem turnieju decyzją tre-

nerów Maciej Pazdan również z Orkan Szczyrzyc.
W Kategorii Orlików Tytuł Króla Strzelców zdobył Jakub Olech (9 trafień) z Wiarusów Igołomia,
Najlepszym Bramkarzem został wybrany Rozmus
Piotr z AP 21, a Najlepszym Zawodnikiem turnieju
Tomasz Burda z Szkoły Futbolu Staniątki.
Kategoria SKRZATÓW
Tytuł Ligi Mistrzów i Superpuchar Europy – Akademia Piłkarska Wieliczka
Tytuł Ligi Europy – Szkoła Futbolu Staniątki
Kategoria ŻAKÓW
Tytuł Ligi Mistrzów i Superpuchar Europy – Orkan Szczyrzyc
Tytuł Ligi Europy - Akademia Piłkarska Wieliczka
Kategoria ORLIKÓW
Tytuł Ligi Mistrzów i Superpuchar Europy – AP
Kraków; Tytuł Ligi Europy – Wiarusy Igołomia

plażóWka Na MEMoRialE

Nad białyM staWEM

SyLwia wiLCZEK
sekretarz Sl SAlOS Staniątki

aLBERT SZKUTNiK
TKKF Wiarus

1

sierpnia podczas VI Memoriału
im. T. Szybińskiego w Staniątkach SL SALOS Staniątki zorganizował Turniej Siatkówki Plażowej. Już
po raz drugi odbył się taki turniej,
ale zainteresowanie jakie budzi,
utwierdza nas w przekonaniu, że
należy tę ideę kontynuować. Przemawia za tym fakt, że już miesiąc
przed turniejem zgłosiło się 11
ekip, które z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podeszły
do tego sportowego wydarzenia.
W upale dawały z siebie wszystko,
żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Turniej został rozegrany systemem
brazylijskim.
wyniki przedstawiały się następująco:
1. Hubert Stręk, Piotr Pieniążek
2. Marcin Lasoń, Piotr Fenoszyn
3. Mikołaj Wojtyczka, Krzysztof
Knapik
4. Klaudia Ptak, Michał Gaweł
5-6. Judyta Olipra, Maria Kieć, Mar-
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cin Skakuj, Bogdan Kubik
7-8. Adam Małasiewicz, Łukasz Bergiel, Paweł Kapera, Piotr Miazga
9-11. Damian Michalczyk, Waldemar Kubik, Bogdan Niziołek, Łukasz Szwed, Kamil Nowak, Radosław Nowak
Gratulujemy Wszystkim , którzy
wzięli udział w turnieju. Ogromne
brawa należą się im za walkę do samego końca. Szczególne gratulacje
dla najlepszych ekip. Turniej zakończył się wręczeniem pamiątkowych
dyplomów, pucharów i nagród. Wybrano także MVP turnieju: Klaudia
Ptak i Piotr Pieniążek. Gratulujemy!
Serdeczne podziękowania należą
się Krzysztofowi Tureckiemu za
wsparcie przy organizacji turnieju,
nagrody i poczęstunek. Szczególne
podziękowania kierujemy ku Młodzieży, która po raz kolejny stanęła
na wysokości zadania i zaangażowała się w przeprowadzenie turnieju. Do zobaczenia za rok.

T

radycyjnie 19 lipca wyruszyła
kolejna rodzinna wycieczka
rowerowa z pod Kopca Grunwaldzkiego nad Biały Staw w naszej Puszczy Niepołomickiej. I tym
razem uczestnikom sprzyjała fantastyczna pogoda oraz poczucie
humoru. Młodsi uczestnicy mieli
okazję wysłuchać opowiadań star-

szych i porównać współczesne
czasy z obecnymi. Tym razem nasz
prezes Ogniska TKKF WIARUS Leon
Pitucha przez zerwany łańcuch na
3 km musiał przekazać wycieczkę
pod opiekę Alberta Szkutnika. Cała
jedenastoosobowa grupa z uśmiechem przejechała trasę na dystansie 38 km.

GAZETA NIEPOŁOMICKA
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śWIętO szeRMIeRkI W NIepOłOMICACh
SZCZEPaN KUźMiŃSKi
Szkoła Szermierki UKS Kazimierz Niepołomice

zawodniczek i zawodników. Zawody odbywały
się w pięciu kategoriach wiekowych tj.: skrzaty
– dzieci urodzone 2007-2008 r., zuchy – dzieci
urodzone 2005-2006 r., dzieci – dzieci urodzone 2003-2004 r., młodziki – dzieci urodzone
2001- 2002 r., juniorzy młodsi – dzieci urodzone
1998- 2000 r. W tym roku również padł rekord
uczestnictwa zawodników z zagranicy, bowiem
w naszych zawodach wzięło udział 21 dzieci ze
21 czerwca w sali sportowej Zespołu Szkół Śred- Słowacji i Ukrainy.
nich w Niepołomicach oraz na Zamku KrólewZmagania grupowe, w poszczególnych kateskim, pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy
goriach wiekowych, odbywały się w sali gimNiepołomice, odbyły się organizowane przez
nastycznej Zespołu Szkół Średnich. Finaliści
Szkołę Szermierki zawody szpadowe Pucharu
(„ósemki”) swoje walki stoczyli na dziedzińcu i w
Żubrów. Niepołomicki turniej jest ostatnim z cykomnatach Zamku Królewskiego, co już stanoklu turniejów o Puchar Żubrów organizowanych wiło nie lada wyróżnienie dla młodych adeptów
w Skawinie, Krzeszowicach i Michałowicach, jak szermierki. Do finałów, po ciężkich kwalifikarównież ostatnim turniejem sezonu w Polsce. Ze cjach, dotarły również nasze zawodniczki: Alekwzględu na niepowtarzalną zamkową scenerię, sandra Piotrowska (UKS Kazimierz Niepołomice),
w której odbywa się turniej oraz urok naszego która ostatecznie zajęła 6 miejsce w kategorii
miasta, zawody w Niepołomicach z roku na rok dzieci i 5 miejsce w klasyfikacji końcowej turniezyskują coraz to większą popularność wśród za- ju oraz Laura Pinero Valiente (AZS AWF Kraków),
wodników z klubów krajowych i zagranicznych. która zajęła 7 miejsce w turnieju MASTERS w kaW tym roku w turnieju uczestniczyło ponad 150 tegorii juniorki młodsze.

W czerwcu na Zamku Królewskim w Niepołomicach, za sprawą młodych szermierzy,
kolejny raz rozbrzmiewał szczęk oręża.
Już czwarty rok z rzędu nasze miasto gościło
szpadzistów z Polski i zagranicy.

Dodatkową atrakcją naszego turnieju są potyczki weteranów i amatorów, w których osoby
amatorsko pasjonujące się walką szpadą mogą
spróbować swoich sił z byłymi zawodnikami.
Niezwykła atmosfera i widowiskowość czyni
z Pucharu Żubrów w Niepołomicach wyjątkowe
zawody, dla udziału w których, zawodnicy gotowi
są przyjechać nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Już dzisiaj zapraszam na kolejny V Puchar Żubrów w Niepołomicach w czerwcu 2016 r.

WIzytA W JApONII
JoaNNa MUSiał

S

ensei Paweł Janusz spędził pod koniec lipca kilkanaście dni w Japonii. Poleciał tam
jako koordynator Festiwalu Budo, który w październiku 2016 roku ma się odbyć w Krakowie.
W kraju kwitnącej wiśni gościł z Włodzimierzem
Kwiecińskim, prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego oraz Witoldem Kwiecińskim,
członkiem kadry narodowej PZKT.
Głównym celem wizyty była promocja Małopolski w Japonii i nawiązanie współpracy w związku z październikowym Festiwalem Budo (Budo
wywodzi się z japońskiej tradycji. W szerszym
tłumaczeniu oznacza wszechstronny rozwój
człowieka, ciągłe doskonalenie ciała i umysłu
poprzez konsekwentny trening sztuk walki).
Październikowemu wydarzeniu będzie towarzyszyć kilka imprez: światowa konferencja Budo
(patronat naukowy nad nią objął rekord UJ,
prof. Wojciech Nowak), targi kultury i sztuki japońskiej, promocja Małopolski oraz mistrzostwa
świata w karate tradycyjnym i zawody karate-do
w kilku stylowych odmianach. Wydarzenie wiąże się z niemałymi kosztami. Wynajęcie obiektu
na jeden dzień, z transmisją telewizyjną, kosztuje 170 tysięcy złotych. Jednak wstęp na Festiwal
Budo będzie bezpłatny.

tkań. Gościli w ministerstwach zajmujących się
edukacją i turystką, japońskiej komisji UNESCO
oraz w Uniwersytecie Budo. Wszędzie zostawiali
katalogi, prospekty i gadżety promujące Tauron
Arenę, Centrum Kongresowe ICE, Uniwersytet
Jagielloński i region Małopolski.
Japończycy zapewnili, że przylecą do Krakowa
na Festiwal Budo. Niektórzy z nich byli już w Polsce w czerwcu tego roku. Wizyta wywarła na Japończykach duże wrażenie. Kilkunastoosobowa
ekipa przez kilka dni nocowała w niepołomickim
Zamku Królewskim. Zwiedzili niepołomicki kościół, rynek, gościli też w Akademii Karate Tradycyjnego. Japończycy zwiedzili też Tauron Arenę
Kraków, Centrum Kongresowe ICE oraz Collegium Maius UJ. W programie wizyty było także
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kopalnia Soli
w Wieliczce.

kończąc. Będzie można kupić wyroby japońskiej
sztuki, a nawet kuchni – mówi Paweł Janusz.
Współpraca z Japonią odbywa się też w innym
obszarze. W lipcu tego roku rektor UJ gościł światowej sławy architekta Shinichiego Ogawę. Na
spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. Paweł
Janusz i Włodzimierz Kwieciński rozmawiano
o mającym powstać na III Kampusie UJ Centrum
Sportu i Rekreacji oraz możliwości utworzenia
w jego ramach specjalnego pawilonu budo.
Ogawa miałby zaprojektować taki obiekt.

Zorganizowanie w jednym miejscu spotkania
czołowych przedstawicieli różnych stylów walki
było sporym wyzwaniem. Pomysłodawcą wizyty
delegacji w Krakowie był Paweł Janusz, aktualny
mistrz świata i szef Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków, który jest jednym z organizatorów przyszłorocznego Festiwalu Budo.

– Mamy akceptację rektora na budowę pawilonu
budo. Mieściłyby się tam dwie sale treningowe
z matami oraz siłownia. Chcemy tam stworzyć
uniwersyteckie drużyny judo i karate, wskrzesić sport akademicki w karate tradycyjnym,
zorganizować akademickie mistrzostwa Polski.
Pawilon zostanie tak zaprojektowany, że będzie
- Chcemy kontynuować współpracę z nimi. Pod- można go przenieść w inne miejsce. Szukamy
Pobyt w Japonii był dla polskich karateków czas Festiwalu Budo będziemy mieli świetną sponsorów dla sfinansowania obiektu – zaznabardzo udany. Odwiedzili m.in. Tokio, Sapporo, okazję, by promować Małopolskę i zapoznać się cza Paweł Janusz, szef niepołomickiej Akademii
Fukuokę i Chibę. Odbyli wiele owocnych spo- z Japonią, od kultury poczynając, a na biznesie Karate Tradycyjnego.
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aktyWNE WakacjE

pół tysiąca RoWERZystóW
W pUsZcZy

JoaNNa KoCoT

Ż

eby wakacje nie były zbyt leniwe, a raczej były szansą na
złapanie kondycji zaniedbanej
w ciągu roku, Studio Rekreacji Beata zaprosiło wszystkich niepołomiczan na treningi.
Spotykaliśmy się w wakacyjne niedzielne popołudnia, o 18.00 w Parku Miejskim, żeby wspólnie poćwiczyć bodyART. Treningi bodyART
zostały opracowane z wykorzystaniem elementów jogi, ćwiczeń
oddechowych, ale i tańca. Twórcą
metody jest Robert Steinbacher.
Treningi były zupełnie darmowe,
wystarczyło przyjść i mieć chęć,
wolne maty czekały. Oczywiście
ćwiczenie bardzo ułatwiało sportowe ubranie, ale o tym zwykle chętni
pamiętali.
Treningi wcale nie należały do najlżejszych, szczególnie biorąc pod
uwagę temperaturę wakacyjnych

wieczorów. Niektórym upał odbierał chęć do jakiegokolwiek ruchu,
inni mobilizowali się i przychodzili
ćwiczyć.
Byli tacy, którzy przychodzili na
każdy trening, ale większość twarzy
jednak się zmieniała. Oczywiście,
zawsze znajdowało się grono do
oglądania cudzego wysiłki. Niektórzy dołączali także z marszu, chociaż przyznać trzeba, że najczęściej
były to dzieci, które widząc pustą
matę, zajmowały miejsce i naśladowały prowadzącą i panie ćwiczące.
Dodajmy, że w zajęciach mógł
wziąć udział każdy i bezpłatnie.
To już drugie wakacje z bodyART,
za ich zorganizowanie i przeprowadzenie serdecznie dziękujemy
Beacie Surdziel ze Studia Rekreacji
Beata w Niepołomicach. Mamy
nadzieję, że wspólnie poćwiczymy
w parku także w przyszłym roku.
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sierpnia, w niedzielne popołudnie, Puszcza Niepołomicka zgromadziła całe rodziny rowerzystów. Wszystko za sprawą Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który
już po raz piąty odbył się w Niepołomicach.
Uczestnicy mogli skorzystać z czterech wytyczonych w Puszczy Niepołomickiej tras. Ci, którzy lubią rywalizację mogli przejechać na czas
dystans 10 km - od Żubrostrady do
Polany Sitowiec.
Dla całych rodzin przygotowano trzy
trasy, na 13, 30 i 37 kilometrów. Każdy
mógł wybrać taką, która odpowiadała jego możliwościom i kondycji.
Na starcie Rodzinnego Rajdu Rowerowego zjawiło się ponad pół
tysiąca osób. Można było zobaczyć
rowerzystów niemal w każdym

wieku. Od najstarszych pasjonatów dwóch kółek, po tych dopiero
początkujących. Ci całkiem mali
jechali w fotelikach przypiętych do
rowerów rodziców.
Gdy już wszyscy dotarli z powrotem na Polanę Sitowiec, dla najmłodszych zorganizowano jeszcze wyścig na już zdecydowanie
krótszym dystansie. Zresztą o najmłodszych zatroszczyło się również
Nadleśnictwo Niepołomice, które
zorganizowało dla dzieci rozmaite
konkursy z gadżetami. Zjawiła się
też jednostka OSP z Woli Batorskiej
z atrakcjami. Na zakończenie imprezy dekoracji zwycięzców dokonał Marek Kosicki, prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego.
Organizatorem Rajdu był Małopolski Związek Kolarski.

Cykl: Trenuj z nami na siłowni

pRzyGOtOWANIe DO zAJęć
łUKaSZ Zawiła
zastępca kierownika Krytej Pływalni w Niepołomicach

S

iłownia to nie tylko miejsce przeznaczone
dla profesjonalistów i osób starających się
o posturę kulturysty. Rozpoczynając ćwiczenia
można mieć różne cele: wzrost masy mięśniowej, poprawa wytrzymałości, wydolności albo
gruntowne odchudzanie.
Warto jednak przed rozpoczęciem zajęć wiedzieć co robić, by nie nabawić się kontuzji i dobrze czuć się po przeprowadzonym treningu.
W kolejnych numerach Gazety Niepołomickiej
zaprezentujemy Państwu cykl artykułów składających się na całość profesjonalnego treningu obwodowego, który można przeprowadzić
na siłowni, w tym również przy ul. Korczaka
5 w Niepołomicach. Opiszemy co robić żeby
rozwinąć wszystkie główne grupy mięśniowe,
spalić szybko zbędne kalorie, poprawić własną
wytrzymałość, a przede wszystkim dobrze się
poczuć we własnym ciele. Nie zabraknie również
porad żywieniowych oraz sposób na odpowiednie przygotowanie się do treningów.
Po pierwsze trzeba jednak chcieć przyjść i rozpocząć treningi. Jak należy się ubrać, co i kiedy warto zjeść i o czym trzeba pamiętać przekraczając
progi siłowni oraz jakich błędów należy unikać
opowie Krzysztof Sajak, instruktor w Siłownia &
Fitness zlokalizowanej z budynku Krytej Pływalni w Niepołomicach.
Najczęściej popełnianym błędem jest chęć osią-
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gnięcia niesamowitych rezultatów w krótkim
czasie. Rozpoczynając naszą przygodę na siłowni
musimy zarówno mieć chęć do cierpliwej i systematycznej pracy (tylko ona daje najlepsze efekty)
jak i nie forsować się zbytnio przy pierwszych podejściach. Organizm nieprzygotowany do takiego wysiłku po jednym, dwóch zbyt intensywnych
treningach będzie bardzo długo się regenerował,
a nam zamiast dobrego samopoczucia będzie doskwierał nieprzyjemny ból.
Aby przyjść na siłownię i rozpocząć zajęcia nie
trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu ani tony
odżywek czy innego typu suplementów. Wystarczy zaopatrzyć się w sprzęt sportowy, wygodną koszulkę, krótkie spodenki i odpowiednie, przede wszystkim wygodne buty sportowe
na zmianę. Warto pamiętać również o ręczniku
i wodzie oczywiście niegazowanej.

Niezbędna będzie również motywacja do treningu i odpowiednie nastawienie. Ważna będzie również... szczypta śmiałości i otwartość.
Instruktorzy na siłowni są po to, żeby pomóc
i wskazać co robić, a czego nie, żeby nie zrobić
sobie krzywdy. To normalne, że osoby początkujące mają problemy z obsługą czy wykorzystaniem poszczególnych urządzeń. Należy się
jednak przełamać i poprosić o pomoc. Przede
wszystkim nikt nas nie wyśmieje, a skutki samodzielnych prób okiełznania niektórych urządzeń
mogą spowodować niepotrzebną i bolesną kontuzję.
Przed rozpoczęciem treningu ważne jest również to co i kiedy zjemy. Posiłek przed zajęciami
na siłowni powinien być bogaty w węglowodany, tłuszcze i warzywa. Dobrym zestawem jest
kurczak z ryżem i warzywami. Należy go zjeść
najpóźniej 40 minut przed treningiem. Warto
zastosować proporcję 50 gram ryżu, 150 gram
kurczaka i 250 gram warzyw - w przypadku panów, i 60% tych wartości w przypadku pań. To
posiłek, który z pewnością da nam energię do
pracy nad sobą i swoją kondycją fizyczną.
A o tym od czego zacząć, kiedy już z ręcznikiem
na plecach i butelką wody pełni zapału i chęci do
pracy przekraczamy progi siłowni opowiemy już
w przyszłym miesiącu.
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Sport

Duże zMIANy NA pOCzątku sezONu
MaREK BaRToSZEK

W lipcu piłkarze Puszczy rozpoczęli grę w nowym sezonie 2015/2016. W sierpniu po dwóch
kolejkach ligowych Zarząd klubu zdecydował o zmianie trenera pierwszej drużyny.

T

o było szczególnie gorące lato na Kusocińskiego 2 w Niepołomicach. Słaby wynik
osiągnięty w poprzednim sezonie spowodował spore zmiany w kadrze pierwszej drużyny.
Przed sezonem zespół opuścili Marcin Biertak,
Witold Cichy, Piotr Madejski, Adrian Napierała,
Krzysztof Zaremba i Łukasz Nowak. Grupę doświadczonych zawodników zastąpili młodsi piłkarze: obrońcy: Michał Czarny, Konrad Wieczorek, pomocnicy Damian Furczyk, Norbert Czaja
i Konrad Furtak oraz skrzydłowi Mateusz Janiec
i Mateusz Broź.

Gorszkow. Sam wynik, który obejrzała rekordowa liczba 1716 widzów zakończył się porażkę
Niepołomiczan 1-5. Honorowe trafienie w spotkaniu z przedstawicielem Ekstraklasy zanotował Adrian Gębalski.

Dzień później Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice poinformował
o zmianie trenera pierwszej drużyny. Wyniki
na początku rundy jesiennej obecnego sezonu są
dalekie od oczekiwań i aspiracji Miejskiego Klubu
Sportowego Puszcza Niepołomice. Z tego względu musieliśmy podjąć trudną decyzje o zmianach
Nowi zawodnicy szybko wydawałoby się zaakli- w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny. Jednomatyzowali się w nowej drużynie o czym świad- cześnie pragnę podkreślić, że okolicznością przeczyła bardzo dobra postawa drużyny w Pucharze łomową nie była porażka w meczu Pucharu Polski
Polski. Po dwóch pucharowych zwycięstwach z Lechią Gdańsk. Z szacunku dla pracy trenera
Puszcza mogła zmierzyć się 12 sierpnia z Lechią i trudu włożonego w przygotowanie zespołu do
Gdańsk. Nim jednak ten mecz się odbył rozegra- sezonu i tego spotkania Zarząd postanowił przekazać swoją decyzję dopiero po rozegraniu meczu
no dwie kolejki ligowe.
pucharowego – argumentował decyzję Zarządu,
Niestety zarówno ligowa inauguracja w Niepoprezes klubu Jarosław Pieprzyca.
łomicach z Siarką Tarnobrzeg jak i wyjazdowe
spotkanie ze Stalą Mielec zakończyły się poraż- Nowym trenerem Puszczy został Tomasz Tułacz,
kami kolejno 0-3 i 1-2. Jak się później okazało który w przeszłości prowadził drużyny z Podpiłkarskie święto w NIepołomicach, a więc mecz karpacia Siarkę Tarnobrzeg, Resovię Rzeszów
z Lechią Gdańsk z udziałem trenera Reprezen- i Stal Mielec. W pierwszych dwóch meczach
tacji Polski Adama Nawałki było zarazem ostat- pod okiem nowego szkoleniowca „Żubry” ugranim meczem w którym zespół kierował Łukasz ły pierwsze punkty po remisach z Wisłą Puławy

i Olimpią Zambrów.
W sierpniu na Stadionie Miejskim w Niepołomicach miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. W niedzielnie popołudnie 16 sierpnia po
raz pierwszy w meczu o stawkę zaprezentowały
się... piłkarki Puszczy Niepołomice. Sekcja żeńska
została utworzona w przerwie letniej z inicjatywy trenera Tomasza Słabonia. Choć dziewczęta
pierwszy mecz przegrały 0-5 to jednak z dotychczasowym zapałem przygotowują się do gry
w III lidzie. Mają już za sobą pierwszy mecz. 22
sierpnia pokonały 7-0 Starówkę II Nowy Sącz.

szAChOWA MOzAIkA
STaNiSław TURECKi
UKS Goniec Staniątki

NaD MoRZEM TyLKo TRZECiE MiEJSCa
Szachiści z naszej gminy tegoroczne zgrupowanie po raz kolejny spędzili nad polskim morzem, gdzie szlifowanie formy szachowej oraz
zdobywanie wiedzy i umiejętności łączyli z poznawaniem nowych, atrakcyjnych zakątków
naszego wybrzeża.

zaawansowanych i cztery w pozostałych to
z pewnością (jak na wakacje) wystarczająco,
by zaspokoić głód wiedzy szachowej największych zapaleńców królewskiej gry. Mimo tak
napiętego grafiku wszystkim uczestnikom
zgrupowania, także grupom zaawansowanym,
zapewniono szereg innych zajęć i atrakcji. Morskie kąpiele, plażowanie, zawody sportowe
prowadzone przez instruktora Kornela Łęczka
(liga lekkoatletyczna , tenis stołowy i piłkarski
mundial), wycieczki krajoznawcze do Władysławowa, Gdańska i Gdyni, basen, spotkania
integracyjne (ognisko, podchody, chrzest morski) to atrakcje, które z pewnością uprzyjemniły i uatrakcyjniły pobyt kadrowiczów w Gościńcu Ori w Jastrzębiej Górze.

Nad morze jadą jednak przede wszystkim
po to, by z najlepszymi trenerami podnosić
poziom swojej gry i poszerzać szachową wiedzę. W bieżącym roku na zgrupowaniu, które
odbyło się w dniach 4-19 lipca w Jastrzębiej
Górze, współpracowali z Marianem Twardoniem - szkoleniowcem Młodzieżowej Akademii Szachowej, Władymirem Szyszkinem (autorem sukcesów wybitnych szachistów, m.in.
W turniejach szachowych najwyższe – trzeKamila Mitonia) oraz arcymistrzem Arturem
cie – lokaty wywalczyli: Kacper Więckowski
Jakubcem. Zajęcia prowadził także Stanisław
(Staniątki) w grupie do lat dziewięciu oraz
Turecki.
Jakub Śmietana (Podleze) w grupie do lat
Osiem godzin szkolenia dziennie w grupach jedenastu.
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UCZCiLi PaMiĘĆ DZiałaCZa
Sześćdziesiąt osób zgromadziły turnieje szachowe rozgrywane 1 sierpnia w ramach Memoriału Tadeusza Szybińskiego. Uczestnicy
zostali podzieleni na cztery grupy turniejowe,
w których zwyciężyli:
młodzicy do lat 8 – Piotr Wnuk, Filip Wnęk
(obaj UKS Goniec Staniątki), Emilia Nowak
(LUKS Kielce); młodzicy do lat 14 – Magdalena
Budkiewicz, Wojciech Wnuk (obydwoje UKS
Goniec Staniątki), Florian Wrona (MKS MOS
Wieliczka); kobiety – Irena Klima (UKS Goniec
Staniątki), Urszula Nowak (Kraków), Agnieszka
Misiewicz (UKS Goniec Staniątki); mężczyźni
– Damian Bednarczyk (UKS Goniec Staniątki),
Bartosz Ślęczka (MKS MOS Wieliczka), Jacek
Wolak (KKSz Kraków).
Zawody rozgrywane były w warunkach plenerowych, przy muzyce, na stadionie KS Czarni
w Staniątkach, na którym także swoje mecze
rozgrywali piłkarze.
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kadRa pUsZcZy NiEpołoMicE Na
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Marcin Staniszewski (bramkarz)
Jeden z najmłodszych zawodników w drużynie.
W ubiegłym sezonie w roli rezerwowego bramkarza
rozegrał 11 spotkań, w tym 10 meczów ligowych.
Od początku bieżących rozgrywek broni już regularnie
o czym świadczy 6 rozegranych spotkań na 6 możliwych.

22

Andrzej Sobieszczyk (bramkarz)
Mierzący 196 centymetrów wzrostu bramkarz w
ubiegłym sezonie był podstawowym wyborem
w obsadzie bramki. Tegoroczne rozgrywki zaczęły się
dla niego pechowo. Problemy zdrowotne spowodowały, że
w tym sezonie jeszcze nie pojawił się w meczu o stawkę.

2
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Konrad Wieczorek (obrońca)
Nowa twarz w drużynie. Wychowanek Cracovii
mający za sobą występy w Okocimskim Brzesko,
a ostatnio Legionovii Legionowo został sprowadzony
by wnieść nową jakość na prawej stronie obrony.
W nowym sezonie rozegrał póki co maksymalną
liczbę minut.

Łukasz Furtak (obrońca)
W sierpniu ubiegłego roku zadebiutował
w seniorskiej drużyny Puszczy. Do składu wdarł
się przebojem i rozegrał w zeszłym sezonie
20 meczów, strzelił również 1 bramkę. Jego przykład
pokazuje, że zawodnicy drużyn juniorskich Puszczy
mają szansę na grę w pierwszej drużynie.

Damian Lepiarz (obrońca)
Mimo, że nie posiada już statusu
młodzieżowca nie stracił miejsca w podstawowym
składzie. W ubiegłym, pierwszym sezonie
w Niepołomicach rozegrał dokładnie 2500 minut.
W bieżących rozgrywkach we wszystkim meczach
występował od pierwszej do ostatniej minuty.

Longinus Ifeanyi Uwakwe (pomocnik)
Sympatyczny nigeryjczyk rozpoczyna trzeci sezon
w naszym zespole. Póki co leczy kontuzję
odniesioną w meczu z Górnikiem Wałbrzych
rozegranym 20 maja. Ulubieniec niepołomickiej
publiczności rozpoczął starania o otrzymanie
polskiego obywatelstwa.
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Michał Mikołajczyk (obrońca) - kapitan zespołu
Po odejściu Łukasza Nowaka, Michał Mikołajczyk został nowym kapitanem
Puszczy Niepołomice.
To trzeci sezon tego 26-letniego zawodnika w zespole.
Boczny obrońca rozegrał dotąd 59 oficjalnych meczów w barwach
niepołomickiego klubu.

Michał Czarny (obrońca)
Nowy lider niepołomickiej defensywy.
W ostatnich latach był ostoją linii obrony
Stali Stalowa Wola. W Niepołomicach ma sprawić,
by zespół tracił jak najmniej bramek.
Mimo zaledwie 26 lat rozegrał
już ponad 160 meczów na poziomie II-ligowym.

Kamil Łączek (obrońca)
Do Niepołomic zawitał zimą ubiegłego
roku po świetnej rundzie z zespole Nadwiślana Góra.
W pierwszej rundzie w Puszczy rozegrał 7 spotkań.
Kontuzja wyeliminowała go z gry na początku
nowego sezonu. Rehabilitacja przebiega jednak należycie
i niebawem będzie do dyspozycji trenera.

Marcel Kotwica (pomocnik)
To trzeci rok środkowego pomocnika
w Puszczy Niepołomice. W ubiegłym sezonie
przełamał ciążące nad nim fatum. Otóż dotąd
każdy klub w którym grał zaliczał spadek do niższej
klasy rozgrywkowej. Czas powalczyć o awans!

Damian Furczyk (pomocnik)
Przejął numer po byłym kapitanie Puszczy,
Łukaszu Nowaku.
I to właśnie jego ma zastąpić w zespole z
Kusocińskiego 2. Choć zadanie nie będzie łatwe
w swoich dotychczasowych klubach udowodnił,
że potrafi asystować i samemu finalizować akcje.
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RUNdę jEsiENNą sEZoNU 2014/2015
Tomasz Tułacz (trener pierwszej drużyny)
Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Gorszkowa, 13 sierpnia 2015 roku. W pierwszym spotkaniu
prowadzony przez niego zespół zremisował 1-1 z liderującą w drugiej lidze Wisłą Puławy,
zdobywając przy tym pierwszy punkt w tegorocznym sezonie ligowym. 45-letni szkoleniowiec
w przeszłości prowadził zespoły Stali Mielec, Resovii Rzeszów (awans do II ligi w sezonie
2008/2009) i Siarki Tarnobrzeg. Ma za sobą również bogatą karierę piłkarską.

11

15

16

17

20

25

27

6

9

21

Dawid Sojda (pomocnik)
Wychowanek Unii Tarnów w pierwszym spotkaniu
tego sezonu strzelił pierwszą bramkę w barwach
naszego zespołu. Bezwątpienia mecz pucharowy
z Lechią Gdańsk, choć przegrany był najlepszym
występem 21-latka z barwach Puszczy.

Dominik Maluga (pomocnik)
Jego bramką w ostatniej minucie meczu ze Stalą
Stalowa Wola wydatnie przyczyniła się do utrzymania
zespołu w II lidzie. W obecnym sezonie nadal ma
status młodzieżowca, co skraca jego drogę do
wyjściowego składu.

Mateusz Lampart (pomocnik)
Do zespołu dołączył zimą po uprzednim
wypożyczeniu do Czarnych Staniątki. Były zawodnik
Hutnika Kraków wciąż czeka na premierowe trafienie
w drużynie.

Mateusz Janiec (pomocnik)
Dołączył do Puszczy po uprzednim sezonie
spędzonym w I lidze w drużynie Widzewa Łódź.
14 grudnia 2013 roku zadebiutował w Ekstraklasie
w barwach Korony Kielce. 23-latek ostatnią bramkę
w II lidze zdobył grając w Siarce Tarnobrzeg
13 października ... 2012 roku.

Adrian Gębalski (napastnik)
W ubiegłym sezonie grając w Wiśle Sandomierz,
a wiosną w Puszczy zdobył łącznie 20 bramek w
29 meczach. W tegorocznych rozgrywkach trafił
póki co raz, strzelając honorowego gola w meczu
z Lechią Gdańsk.

Norbert Czaja (pomocnik)
Najmłodszy zawodnik w zespole. Wciąż czeka na
debiut. Jest jednak kolejnym przykładem zawodnika,
który po świetnych występach w drużynach
juniorskich został w włączony do kadry pierwszej
drużyny.

Dariusz Gawęcki (pomocnik)
Ma 31 lat i stał się w tym sezonie ... najstarszym
piłkarzem w drużynie. najbardziej doświadczony
zawodnik ma za sobą kilka występów w polskiej
Ekstraklasie. Jeden z liderów drużyny zarówno
w minionym jak i bieżącym sezonie.

Konrad Furtak (pomocnik)
Nowy zawodnik w zespole. 20-latek przyszedł do
Niepołomic z rezerw Wisły Kraków. Statystyczny debiut
ma już za sobą. W meczu ze Stalą Mielec przebywał na
boisku ... minutę. Liczy jednak na prawdziwe przetarcie
z drugoligową piłką.

Roman Stepankov (napastnik)
Ukraiński napastnik przyszedł do klubu w przerwie
zimowej. Wiosną w 15 meczach zdobył 6 bramek.
Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że Puszcza
to jego pierwszy klub poza Ukrainą. W tym sezonie
w 6 meczach trafił do siatki rywala 3 razy.

Mateusz Broź (napastnik)
Były król strzelców II ligi w barwach
Garbarni Kraków, trafił do Niepołomic przed
rozpoczęciem tego sezonu. Debiut miał wręcz
wymarzony, bo okraszony strzeleniem 2 bramek.
Dotąd w 5 meczach 3- krotnie trafił do siatki rywala.

Dane aktualne na 20 sierpnia 2015 roku. Przygotował Marek Bartoszek. Fot. Overlia Studio.
GAZETA NIEPOŁOMICKA
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Zajęcia dodatkowe

ZaPiSy Na ZaJĘCia
NA ROK SZKOlNy 2015/2016

GiMNaSTyKa aRTySTyCZNa
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
ul. Kościuszki 18, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 17 91
Prowadzi sekcje: gimnastyki artystycznej i rekreacyjnej dla dzieci od lat czterech i młodzieży, tańca, aerobiku, ping-ponga, samoobrony
(kung-fu), strzelecką dla dzieci i młodzieży.
JĘZYKI OBCE
www.szkolahello.edu.pl
Sekcja Tańca i Gimnastyki Artystycznej PTG
Lingus - szkoła języków obcych, działa w Niepo- poczta@szkolahello.edu.pl
„Sokół” Niepołomice ogłasza zapisy dziewcząt
łomicach od 12 lat. Szkoła oferuje kursy grupo- ul. Pionierów 12, Niepołomice
w wieku 4-16 lat na zajęcia prowadzone w siedziwe i zajęcia indywidualne, kursy przygotowująSzkoła Early Stage to nowoczesna i skuteczna bie „Sokoła” w Niepołomicach przy ul. Kościuszki
ce do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
szkoła, wyspecjalizowana w nauczaniu języka 18 na rok szkolny 2015-2016.
(uczestnicy naszych kursów otrzymują najwyżangielskiego dzieci i młodzież. Głównym założe- Zajęcia o szerokim profilu różnych form tańca
sze lokaty na egzaminach). Nauka w małych
niem szkoły jest umożliwienie uczniom osiągania i gimnastyki, prowadzone są dwa razy w tygogrupach, w nowocześnie wyposażonych i kaszybkich postępów w nauce. Early Stage prowa- dniu rozpoczynają się we wrześniu 2015 r. W promeralnych salach, doświadczeni, kompetentni
dzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i mło- gramie zajęć znajduje się taniec nowoczesny,
i uznawani przez klientów lektorzy, przystępne
dzieży od 3 do 18. roku życia. Zajęcia rozpoczy- klasyczny, charakterystyczny, disco oraz gimnaceny, możliwość opłat ratalnych bez dodatkonają się w drugiej połowie września, a trwają do styka artystyczna z elementami akrobatyki.
wych kosztów.
końca czerwca. Prowadzone są przy ulicy Zamko- Na zajęciach przygotowywany jest też bogaty
Zaprasza na kursy:
wej 7 w Niepołomicach. Informacje i zapisy nie- i różnorodny program koncertowy.
- angielskiego - na wszystkich poziomach znajoZapisy: Monika Pawlusiewicz-Zender, instruktor
polomice@earlystage.pl lub tel. 692 826 895.
mości języka i we wszystkich grupach wieko– tel. 514 515 313.
wych
NEo Centrum Językowo-Edukacyjne zaprasza
- francuskiego
na kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, FiTNESS, TaNiEC
- hiszpańskiego
rosyjskiego, niemieckiego i włoskiego dla: akademia Fitness i Tańca akademia Fitness
- niemieckiego
dzieci od 4 roku życia, dzieci ze szkół podsta- i Tańca (przy Akademii Karate Tradycyjnego)
- norweskiego
wowych, młodzieży, dorosłych i seniorów, kursy ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepołomice
- włoskiego
przygotowujące do egzaminów, język specja- Informacje: tel. 502 027 784
Początek zajęć: 14 września
listyczny (biznes i inne), kurs przygotowujący www.karateniepolomice.pl
Kontakt: SJO Lingus, 32-005 Niepołomice, ul. Ko- do wyjazdu, lekcje indywidualne/konwersacje, Zajęcia: BPU, Body Balls (piłki), Step, Step&Shape,
Streching, Zumbatomic, Zumba, Junior Dance,
ściuszki 19a
oferta dla firm.
Tel. 12 281 34 23, 501 254 835
Ponadto zapraszamy na zajęcia: Składanie Latino Dance, Lady Styling, taniec towarzyski,
mail: lingus@lingus.pl, www.lingus.pl.
i programowanie robotów/robotyka z infor- nauka „pierwszego tańca”.
Od 31. sierpnia biuro szkoły czynne codziennie, matyką (dzieci od 6 do 14 roku życia), Świetna KoSZyKÓwKa
w godz. 11.00-18.00.
nauka logicznego myślenia poprzez zabawę.
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” proKonkurencyjne ceny, super atmosfera i profesjo- wadzi nabór do sekcji:
Szkoła Językowa hello zaprasza dzieci, młonalni nauczyciele. Zniżka dla dzieci przy wybo- Minikoszykówka chłopców i dziewcząt - tel 601
dzież i dorosłych an kursy z języka angielskiego,
rze drugich zajęć lub dla rodzeństwa.
914 021
niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Więcej informacji na www.neo-edukajca.pl
Grupa cheerleaders - tel 661 662 101
- zajęcia grupowe oraz indywidualne
tel. 887 663 000, neoedukacja@gmail.com
Dodatkowe Informacje www.basket-nce.pl
- wszystkie poziomy zaawansowania
Niepołomice, ul. 3 Maja 7.
- kursy ogólne oraz specjalistyczne
SiaTKÓwKa
- kursy przygotowujące do egzaminu gimna- Centrum Edukacji i Języków obcych „hekima” akademia Siatkówki - Uczniowski Klub SporSerdecznie zapraszamy na kursy języka angiel- towy wola
zjalnego
- kursy przygotowujące do egzaminu matural- skiego i niemieckiego dla dzieci młodzieży i doro- UKS WOLA prowadzi zajęcia nauki oraz doskosłych na wszystkich poziomach zaawansowana.
nego
nalenia techniki i taktyki piłki siatkowej. Treningi
Ul. Wielicka 40, Niepołomice, tel. 668 745 683, odbywają się codziennie w salach gimnastycz- konwersacje
12 289 90 04.
- tlumaczenia
nych Szkoły Podstawowej w Niepołomicach,
Dla tegorocznych maturzystów wszystkie mateSzkoły Podstawowej w Woli Batorskiej, Szkoły
riały bezpłatne.
ZAJĘCIA SPORTOWE
Podstawowej w Zabierzowie Bocheńskim oraz
Naszymi atutami są: małe, maksymalnie 6-osobo- BaDMiNToN
Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej.
we grupy, zapewniające indywidualne podejście Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej W Klubie prowadzone są sekcje mini siatkówki
do każdego ucznia, 60-minutowe zajęcia, profe- w Niepołomicach w ramach MKS „Sparatkus” (uczniowie szkół podstawowych) oraz sekcje
sjonalna kadra lektorska z wykształceniem języ- Niepołomice.
młodzieżowe (uczniowie gimnazjów i szkół
kowym i pedagogicznym oraz wieloletnim do- Poniedziałki, godz. 17-19.30
średnich). Organizujemy towarzyskie i rodzinświadczeniem, różnorodne formy nauczania, miła Wtorki, godz. 17.30-19.30
ne turnieje siatkarskie, a także atrakcyjne oboi przyjazna uczniowi atmosfera zajęć, różnorodne Środy, godz. 16.30-18.45
zy sportowe. Nasze zawodniczki i zawodnicy
formy nauczania, korzystne ceny, możliwość ra- Czwartki, godz. 17.30-19.30
uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzobatów i płatności w miesięcznych ratach 0%. Wię- Piątki, godz. 16.30-18.45
nych przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej.
cej informacji pod numerem tel. 509 517 370
Soboty, godz. 10.00-12.15
Więcej informacji na temat działalności UKS

Rozpoczął się rok szkolny, dzieci przyzwyczajają się do nowego planu lekcji. Niektórzy
szukają zajęć dodatkowych, które pozwoliłyby im rozwijać pasje i zainteresowania.
Przedstawiamy Państwu ofertę instytucji i firm z terenu gminy Niepołomice, które
nadesłały do nas ofertę zajęć pozaszkolnych, na które wciąż jeszcze przyjmują zapisy.
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Zajęcia dodatkowe
połomice
Szkoła oferuje:
- treningi tenisa ziemnego dla dzieci od 4 roku
życia, młodzieży i dorosłych na kortach otwartych w sezonie letnim i w hali pneumatycznej
w sezonie zimowym;
- treningi indywidualne i grupowe w grupach
maksymalnie 4 osobowych w cenie od 100zł
SL SaLoS Staniątki prowadzi nabór do sekcji
miesięcznie;
piłki siatkowej dziewcząt w kat. minisiatkówka
- wynajem kortów tenisowych o nawierzchni
(od 1 klasy szkoły podstawowej), młodziczki.
sztuczna trawa i boiska do 10 osobowej piłki
Ponadto będą odbywać się treningi 3 Ligi MZPS.
nożnej;
Zainteresowani proszeni są o kontakt:
- obozy młodzieżowe i Tenisowe Wczasy RoSylwia Wilczek 692 886 572, Łukasz Wdaniec
dzinne;
692 380 086, Maciej Jarzyna 608 838 181
- od września tworzymy nowe grupy treningowe na każdym poziomie zaawansowania, zaSZTUKI WALKI
równo dla dzieci, jak i dla dorosłych.
akademia Karate Tradycyjnego w NiepołoKontakt: tel. 504 005 704, email: soldi@solditemicach zaprasza na treningi karate tradycyjnenis.pl, www.tenisniepolomice.pl.
go dzieci od 4. roku życia, młodzież, studentów
Szkoła Tenisa ,,ZiBi-SPoRT”
i dorosłych.
Dane kontaktowe: Paweł Janusz 501 616 789, PRZEDSZKOLE TENISOWE
recepcja Akademii (tel. 12 346 42 00), czynna od Program dedykowany jest dla dzieci początkujących, w wieku 4-6 lat. Treningi odbywają się
poniedziałku do piątku, od 16.00 do 20.00
w grupach 3-6 osobowych z jednym trenerem.
www.karateniepolomice.pl
Częstotliwość treningów: raz lub dwa razy w tye-mail: poczta@karateniepolomice.com
godniu. Godzinne treningi obejmują zarówno
Niepołomicki Klub Karate Kyokushin
naukę gry w tenisa jak i „gry i zabawy tenisowe”
Serdecznie zapraszamy na treningi Kyokushin
oraz elementy treningu ogólnorozwojowego.
Karate do naszego nowego dojo przy ulicy Korczaka 5 (w budynku Krytej Pływalni w Niepoło- SZKÓŁKA-PROGRAM TENIS 10
micach). Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzie- Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym w grupach
ży i dorosłych.
2,3,4,6 osobowych, odbywające się raz, dwa razy
Ponadto można u nas również uczestniczyć w tygodniu. Zajęcia gry w tenisa trwają 60 minut.
w zajęciach samoobrony (dla kobiet), a także Dla wszystkich dzieci ze szkółki organizowane są
treningach MMA i boksu.
w trakcie sezonu rozgrywki i zawody tenisowe (
Zapraszamy !
dla najmłodszych w formie zabawowej) sprawWięcej informacji:
dzające ich poziom umiejętności zdobytych
www.kyokushin-niepolomice.pl
w trakcie nauki. Imprezy te połączone są z poFacebook: Niepołomice Klub Karate Kyokushin
częstunkiem i nagrodami.
tel: 605 886 544
Godzinne treningi obejmują zarówno naukę gry
w tenisa jak i elementy treningu ogólnorozwoSekcja wu-Shu Polskiego Towarzystwa Gimnajowego.
stycznego Sokół Niepołomice ogłasza zapisy na
zajęciu w roku szkolnym 2015/2016.
SZKÓŁKA-PROGRAM TENIS 11-17
Treningi będą się odbywać w dwóch grupach, Zajęcia tenisowe przeznaczone dla młodzieży
dwa razy w tygodniu w siedzibie Sokoła przy ul. w wieku od 11 do 17 lat mającej inne uwarunkoKościuszki 18 w Niepołomicach.
wania niż ich młodsi koledzy. Program Tenis 11Zapisy: Jerzy Mirocha, instruktor – tel. 607 073 123 17 jest to system szkolenia opracowywany przez
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2015 roku.
ITF oparty na formule Play&Stay.
Gracze w tym wieku nie będą przechodzić caStowarzyszenie Kultury Fizycznej „Target”
łej drogi jaką mają ich młodsi koledzy dzięki
Muay Thai
lepszym warunkom fizycznym, motoryce, koorW klubie prowadzone są zajęcia Ju-Jutsu dla
dynacji czy koncentracji na korcie. W związku
dzieci od lat 4, młodzieży i dorosłych. Można
z tym szybciej będą mogli serwować, rozgrywać
tu trenować także Muaythai, MMA oraz crossfit.
i zdobywać punkty na pełnym korcie i będzie to
Zajęcia prowadzone są w budynku klubu przy
dla nich bardziej odpowiednie niż gra na zmniejul. Kościuszki 40, więcej informacji na stronie
szonym polu.
www.targetmuaythai.com oraz telefonicznie
665 503 376, 606 300 305.
SZKÓŁKA-PROGRAM TENIS XPRESS DLA DOROSŁYCH
BIEGANIE
Tenis Xpress to nowatorski program nauki gry
Niepołomice Biegają zapraszamy na treningi w tenisa dorosłych. Podstawą programu jest
biegowe w Puszczy Niepołomickiej:
opracowany przez ITF 9-godzinny kurs realizoNiedziele, godz. 9.00 parking w puszczy (w stro- wany w formie zajęć grupowych.
nę Szarowa, z przyrządami gimnastycznymi)
Kurs trwa 6 tygodni i składa się z 6 półtoragoŚrody, godz. 19.00 (parking w puszczy z przyrzą- dzinnych lekcji (9 godzin). Każda lekcja prowadami), rozgrzewka, siła biegowa, bieganie.
dzona jest przez trenera, ale bardzo ważne jest,
www.niepolomicebiegaja.pl
aby uczestnicy w celu budowania pewności siebie, mieli możliwość samodzielnej gry pomiędzy
lekcjami.
TENIS ZIEMNY
Szkoła Tenisa SoLDi, ul. Kusocińskiego 2, Nie- W czasie kursu używane są piłki pomarańczoWOLA, oraz o treningach i drużynach, można
uzyskać telefonicznie lub na stronie internetowej.
Kontakt:
Uczniowski Klub Sportowy „WOLA”, Wola Batorska 734, 32-007 Zabierzów Bocheński
tel. 501 293 628, 12 281 51 88
www.ukswola.pl, ukswola@tlen.pl
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we (50% wolniejsze niż piłki żółte) oraz zielone
(25% wolniejsze) przez co proces nauczania jest
łatwiejszy, szybszy a co za tym idzie przyjemniejszy.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ CAŁY ROK
SZKOLNY NA OBIEKTACH CENTRUM TENISA ,,ZIBI-SPORT”.

PIŁKA NOŻNA

Szkoła Futbolu Staniątki od 1 września zaprasza
wszystkie dzieci w wieku od 4 do 12 lat na zajęcia piłkarskie organizowane na terenie powiatu
wielickiego. Naszym podopiecznym oferujemy
trening w formie zabawy oraz wychowanie poprzez sport.
Zajęcia treningowe odbywają się w wielu miejscowościach, dzięki czemu każdy może znaleźć
odpowiednie dla siebie miejsce, w naszej gminie
trenujemy w Niepołomicach, Staniątkach, Podłężu, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim.
Zajęcia sportowe w zależności od grupy wiekowej odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu
i trwają od 60 do 90 minut. Formy i metody treningu są dopasowane do danej grupy wiekowej,
a ćwiczenia do indywidualnych umiejętności
zawodnika.
Więcej informacji na stronie www.szkolafutbolu.
pl oraz pod numerem telefonu 605-525-999
UKS Kazimierz – Niepołomicka Szkoła Futbolu zaprasza na treningi treningi piłki nożne. Zajęcia w poszczególnych rocznikach prowadzone
na niepołomickim Orliku już się rozpoczęły. Zapisów można dokonywać u trenera koordynatora, Łukasza Górki (793 926 440).

SZKOŁA SZERMIERKI

Zajęcia z szermierki odbywają się w poniedziałki
i środy w Szkole Podstawowej w Niepołomicach
na korytarzu na I p. w godz. 18.00-19.30.
Dzieci biorące udział w zajęciach mają okazję
startów w zawodach krajowych, ogólnopolskich
i międzynarodowych, oraz mogą uczestniczyć
w obozach letnich i zimowych.
Zapraszamy dzieci już od 6. roku życia i starsze.
Kontakt: Szczepan Kuźmiński, tel. 501 498 059,
e-mail: szkolaszermierki@o2.pl

DOMY KULTURY

Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do
udziału w zajęciach artystycznych w Domach
Kultury. Wśród propozycji znajdą Państwo zajęcia i warsztaty artystyczne kierowane do dzieci,
młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży:
Warsztaty artystyczno-plastyczne: zabawy plastyczne dla najmłodszych, spotkania ze sztuką
- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
rysunek i malarstwo, ceramika, rękodzieło artystyczne, decoupage, tkanie, filcowanie, origami,
3D dla dzieci, rękodzieło ludowe - bibułkarstwa,
haft i szydełkowanie
Warsztaty taneczne - balet klasyczny 4+, 7+, 12+,
rytmika, taniec nowoczesny, hip – hop, taniec
towarzyski dla dzieci i młodzieży, taniec mażoretkowy, taniec z pomponami, taniec ludowy,
zabawy taneczne dla dzieci
Muzyka – indywidualne warsztaty gry na instrumentach - gitara, pianino, keyboard, akordeon,
perkusja
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Warsztaty emisji głosu – śpiew ludowy
Studio piosenki
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
Pracownie modelarskie
Akademia Młodego Kucharza
Warsztaty dla młodzieży starszej, dorosłych i seniorów
Zajęcia artystyczno-plastyczne - warsztaty rysunku i malarstwa dla osób początkujących
i artystów amatorów, rękodzieło artystyczne dla
dorosłych i seniorów, dekoratornię, rodzinne
warsztaty ceramiki i decoupage, rękodzieło ludowe: bibułkarstwa, haft i szydełkowanie.
Taniec towarzyski
Muzyka – doskonalenie umiejętności oraz nauka gry na instrumentach: gitara, pianino, akordeon, keyboar.
Ruchowe i rekreacyjno-sportowe – tańce świata
i tańce w kręgu 50+, aerobik, cheerleaderki 25+,
pilates, Nordic Walking .
Ośrodek Wsparcia Seniora w integracji z młodzieżą .
Udział w zajęciach zespołów – Zespół śpiewaczy Wrzos, Grupy śpiewaczej Zabierzanie, Grupy śpiewaczej Wolańska Muza, Kapela Ludowa Wolanie, spotkania przy gitarze, spotkania
w klubach seniora, spotkania gospodyń, Chobot
Blues Band.
Miesięczna opłata za udział w zajęciach grupowych wynosi tylko od 25 zł do 40 zł i jest zależna
od formy działalności artystycznej.
Zachęcamy do zgłaszania w Domach Kultury
zainteresowania innymi formami działalności
artystycznej.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Informacji
udzielają i zapisy prowadzą poszczególne Domy
Kultury.
Dom Kultury w woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty ceramiki dla dzieci – prowadzący
Agnieszka Góral - 15 zł/zajęcia
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży –
prowadzący Agnieszka Góral - 25 zł/m-c
Warsztaty gry na gitarze – prowadzący Aleksander Ostrowski - 20 zł/zajęcia
Warsztaty gry na akordeonie – prowadzący Aleksander Ostrowski - 20 zł/zajęcia
Warsztaty gry na pianinie – prowadzący Aleksander Ostrowski - 20 zł/zajęcia
Warsztaty gry na keyborgu – prowadzący Aleksander Ostrowski – 20 zł/zajęcia
Warsztaty emisji głosu z nauką śpiewu - prowadzący Aleksander Ostrowski – 20 zł/m-c
Taniec ludowy dla dzieci - prowadzący Janusz
Przepióra - 15 zł/m-c
Zabawy taneczno – rytmiczne dla dzieci 4+ Aleksander Ostrowski - 20 zł/m-c
Warsztaty rękodzieła – haft i szydełkowanie dla
dzieci - prowadzący KGW
Warsztaty rękodzieła – haft i szydełkowanie dla
młodzieży i dorosłych - prowadzący KGW
Aerobik dla kobiet - prowadzący Anna Kłusek
Komputery
Tenis stołowy
Spotkania przy gitarze dla młodzieży i dorosłych
– prowadzący Aleksander Ostrowski
Grupa śpiewacza Wolańska Muza – prowadzący
Aleksander Ostrowski
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Kapela Ludowa Wolanie – prowadzący Aleksander Ostrowski
Ośrodek Wsparcia Seniorów – prowadzący Sylwia Ostrowska
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim
tel. 12 281 68 55
dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci – prowadzący
Maria Strzelec - 25 zł/m-c
Warsztaty rysunku i malarstwa dla młodzieży
i dorosłych - prowadzący Maria Strzelec - 25
zł/m-c
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych - prowadzący Maria Strzelec - 25
zł/m-c
Pracownia modeli latających - prowadzący
Krzysztof Gawłowski
Niepołomickie mażoretki grupa 6+, 12+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 25 zł/m-c
Balet klasyczny dla dzieci 4+ , 7+, 12+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 35 zł/m-c / mażoretki
25 zł/m-c/
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla seniorów - prowadzący Maria Strzelec - 5 zł/m-c
Tańce w kręgu 50+ - prowadzący Anastazja Prochwicz - 35 zł/m-c
Komputery
Tenis stołowy
Grupa śpiewacza Zabierzanie - prowadzący Jan
Gębała
Ośrodek Wsparcia Seniorów - prowadzący Maria
Strzelec
Dom Kultury w woli Batorskiej
tel. 12 281 60 03
dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl
Spotkania ze sztuką dla dzieci - prowadzący Natalia Nowacka - 25 zł/m-c
Spotkania ze sztuką – rysunek i malarstwo dla
młodzieży i dorosłych - prowadzący Natalia Nowacka - 30 zł/m-c
Warsztaty rękodzieła artystycznego - prowadzący Natalia Nowacka - 15zł/zajęcia
Rytmika dla dzieci 3+ - prowadzący Maciej Ziobro – 35 zł/m-c
Rodzinne warsztaty ceramiki – prowadzący
Agnieszka Góral - 15 zł/zajęcia
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 5+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 35 zł/m-c
Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży
i dorosłych – prowadzący Anna Szewczyk - 35
zł/m-c
Origami dla dzieci i młodzieży – prowadzący Renata Siwek - 15 zł/ m-c
Warsztaty bibułkarstwa - prowadzący Renata Siwek - 10 zł/ m-c
Haft i szydełkowanie - prowadzący Renata Siwek
- 15 zł/ m-c
Teatr dla młodzieży od 13 lat - 30 zł/m-c
Robotyka – prowadzący Radosław Kuć
Indywidualne warsztaty gry na gitarze – prowadzący Justyna Siwek - 30 zł/godz.
Indywidualne warsztaty gry na pianinie – prowadzący Justyna Siwek - 30 zł/godz.
Teatr dla młodzieży 13+ - 30 zł/m-c
Tenis stołowy

talia Nowacka - 25 zł/m-c
Rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych prowadzący Natalia Nowacka - 30 zł/m-c
Warsztaty rękodzieła artystycznego - prowadzący Natalia Nowacka – 15 zł/zajęcia
Rodzinne warsztaty decoupage - prowadzący
Natalia Nowacka – 15 zł/zajęcia
Rodzinne warsztaty ceramiki – prowadzący
Agnieszka Góral - 15 zł/zajęcia
Niepołomickie mażoretki grupa 6+, 12+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 25 zł/m-c
Balet klasyczny dla dzieci 4+ , 7+, 12+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 35 zł/m-c/mażoretki
25 zł/m-c
Rytmika dla dzieci 3+ - prowadzący Maciej Ziobro - 35 zł/m-c
Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży – prowadzący Diana Król - 35 zł/m-c
Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci – 35
zł/m-c
Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży
i dorosłych - prowadzący Anna Szewczyk - 35
zł/m-c
Tańce świata 50+ - prowadzący Anastazja Prochwicz - 35 zł/m-c
Indywidualne warsztaty gry na gitarze – poniedziałek – prowadzący Rafał Tomera - 30 zł/godz.
Indywidualne warsztaty gry na pianinie – poniedziałek – prowadzący Rafał Tomera - 30 zł/godz.
Indywidualne warsztaty gry na akordeonie – poniedziałek – prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/
godz.
Indywidualne warsztaty gry na keyboardzie –
prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Robotyka – prowadzący Radosław Kuć
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży - 30
zł/m-c
Aerobik dla dziewcząt i kobiet – 40 zł/m-c
Pilates 50+, Zummba
Komputery
Tenis stołowy
Dom Kultury w Słomirogu
tel. 12 281 93 63
dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty tańca nowoczesnego hip–hop dla
dzieci i młodzieży – prowadzący Diana Król - 35
zł/m-c
Rytmika dla dzieci od 3+ - prowadzący Maciej
Ziobro - 35 zł/m-c
Warsztaty rękodzieła artystycznego - prowadzący Natalia Nowacka – 15 zł/zajęcia
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży –
prowadzący Maria Legutko - 25 zł/m-c
Indywidualne warsztaty gry na keyboardzie prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Aerobik dla dziewcząt i kobiet – 40 zł/m-c
Komputery
Tenis stołowy
Punkt wypożyczania książek

Klub Kultury w Suchorabie
tel. 12 284 05 57
dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl
Rytmika dla dzieci od 3+ - prowadzący Maciej
Ziobro - 35 zł/m-c
Indywidualne warsztaty gry na keyboardzie Dom Kultury w Staniątkach
prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
tel. 12 281 82 57
Indywidualne warsztaty gry na gitarze - 30 zł/
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Spotkania ze sztuką dla dzieci - prowadzący Na- zajęcia

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Zajęcia dodatkowe
Indywidualne warsztaty gry na akordeonie - 30
zł/zajęcia
Warsztaty rękodzieła artystycznego - prowadzący Natalia Nowacka - 15 zł/zajęcia
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzący Natalia Nowacka - 25 zł/zajęcia
Grupa teatralna Promyczek - prowadzący Urszula Turecka
Klub Malucha – Urszula Turecka – 20 zł/m-c
Język angielski dla dzieci młodszych i starszych
Robotyka dla dzieci 6+ - prowadzący Radosław
Kuć
Świat gier planszowych
Aerobik - 40 zł/m-c
Dom Kultury w Zagórzu
tel.12 281 80 52
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie – prowadzący
Janusz Przepióra, Maciej Ziobro
Zespół Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie – prowadzący Janusz Przepióra, Maciej Ziobro – 15 zł/m-c
Warsztaty wokalne – emisja głosu i śpiew ludowy dla młodzieży – prowadzący Elżbieta Wierzchowska Ziobro
Spotkania ze sztuką dla dzieci i młodzieży – prowadzący Natalia Nowacka - 25 zł/m-c
Warsztaty rękodzieła artystycznego – prowadzący Natalia Nowacka - 15 zł/zajęcia
Rytmika dla dzieci od 3+ - prowadzący Maciej
Ziobro – 35 zł/m-c
Warsztaty teatralne dla dzieci – prowadzący Barbara Wdaniec
Akademia Młodego Kucharza – prowadzący Barbara Wdaniec
Indywidualne warsztaty gry na gitarze – 30 zł/
godz.
Indywidualne warsztaty gry na pianinie – 30 zł/
godz.
Indywidualne warsztaty gry na keyboardzie –
prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Indywidualne warsztaty gry na akordeonie –
prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Aerobik dla dziewcząt i kobiet – 40 zł/m-c
Komputery
Tenis stołowy

prowadzący Stanisława Zielińska - 20 zł/m-c
Rytmika dla dzieci od 3+ - prowadzący Maciej
Ziobro - 35 zł/m-c
Balet dla dzieci 4+ 7+ 12+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 35 zł/m-c / mażoretki 25 zł/m-c/
Indywidualne warsztaty gry na keyboardzie –
prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Decoupage - prowadzący Stanisława Zielińska 15 zł/zajęcia
Tkanie - prowadzący Stanisława Zielińska
Filcowanie - prowadzący Stanisława Zielińska 15 zł/zajęcia
Szydełkiem malowane - prowadzący Stanisława
Zielińska
Cheerleaderki 25+ - prowadzący Aleksandra Kubik - 40 zł/m-c
Akademia Małego Kucharza - prowadzący Stanisława Zielińska
Komputery
Ośrodek Wsparcia Seniorów

Dom Kultury w Chobocie
tel. 502 036 928
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl
Szkółka gitarowa - indywidualne warsztaty gry
na gitarze – prowadzący Piotr Krupa
Studio piosenki - warsztaty wokalne i emisji głosu - prowadzący Piotr Krupa
Pracownia modelarska - prowadzący Piotr Krupa
Pracownia fotografii
Rytmika 3+ - 35 zł/ m-c
Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży - 35 zł/m-c
Indywidualne warsztaty gry na perkusji - prowadzący Piotr Krupa
Zespół Chobot Blues Band
Nordic Walking
Komputery
Tenis stołowy

świetlica Kultury w Podgrabiu
tel. 12 281 32 64
Dom Kultury w ochmanowie
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl
tel. 12 281 83 24
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl
prowadzący Grażyna Taborska - 25 zł/m-c
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – Rytmika dla dzieci 3 + - 30 zł/m-c
prowadzący Agnieszka Góral - 25 zł/m-c
Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 35
Rodzinne warsztaty ceramiki – prowadzący zł/m-c
Agnieszka Góral - 15 zł/zajęcia
Nauka gry na gitarze - 30 zł/zajęcia
Warsztaty decoupage – sutasz – prowadzący Nauka gry na keyboardzie – 30 zł/zajęcia
Agnieszka Góral - 15 zł/zajęcia
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieRytmika dla dzieci od 3+ – prowadzący Maciej ży i dorosłych - 25 zł/m-c
Ziobro - 35 zł/m-c
Nordic Walking
Indywidualne warsztaty gry na keyborgu – pro- Aerobik dla dziewcząt i kobiet – 40 zł/m-c
wadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Tenis stołowy
Akademia Małego Kucharza – prowadzący BarFilia Niepołomice Jazy
bara Cicha
Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - pro- Warsztaty plastyczne dla dzieci - prowadzący
Jerzy Żywicki
wadzący Diana Król - 35 zł/m-c
Sportowe gry zespołowe na sali - prowadzący
Język angielski
Jerzy Żywicki
Aerobik dla dziewcząt i kobiet - 40 zł/m-c
Karate Kyokushin dla dzieci
Gimnastyka 50+ - 30 zł/m-c
Karate Kyokushin dla młodzieży i dorosłych
Nordic Walking
Zajęcia na basenie - prowadzący Jerzy Żywicki
Komputery
Tenis stołowy
Siłownia, tenis stołowy

Dom Kultury w Zakrzowcu
tel. 12 281 93 66
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci – prowadząca
Iwona Zielińska – 20 zł/m-c
3 D dla dzieci - prowadząca Iwona Zielińska – 20
zł/m-c
Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży - prowadząca Iwona Zielińska - 25 zł/m-c
Decoupage dla dzieci - prowadząca Iwona Zielińska – 15 zł/zajęcia
Dekoratornia - prowadząca Iwona Zielińska – 20
zł/m-c
Origami - prowadząca Iwona Zielińska – 15 zł/m-c
Rytmika dla dzieci od 3+ - środa godz.15.30 prowadzący Maciej Ziobro - 35 zł/m-c
Warsztaty gry na keyboardzie - prowadzący Maciej Ziobro - 30 zł/godz.
Siłownia, tenis stołowy
Punkt wypożyczania książek
Dom Kultury w Zakrzowie
tel. 12 281 80 33
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży -
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Na fali

NEPaL

AKCjA RATUNKOWA NA FAlACH ETERU
Z uczestnikiem radiowej akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w nepalu,
Markiem Śmiałkiem SP7SMF, rozmawia Mariusz Cieluch SP9HSQ.
Krótkofalowcy często pomagają w sytuacjach kryzysowych.
W przypadku zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej, jak to miało miejsce
ostatnio w Nepalu, zapewniają łączność z odciętymi od świata regionami.

M

ariusz Cieluch SP9hSQ: Natychmiast
po wystąpieniu katastrofy w Nepalu,
krótkofalowcy uruchomili częstotliwości awaryjne na których prowadzili akcję
ratunkową. Można było usłyszeć kolegów
z Europy i innych kontynentów, również
i Ciebie Marku, przedstawiających się na paśmie radiowym jako „Net Controller”. Co to
za funkcja?
Marek Śmiałek SP7SMF: Net Controler to osoba,
która pilnuje pasma radiowego, aby nikt postronny nie nadawał na wydzielonych kanałach.
Zapewnienie kompletnej ciszy radiowej jest
bardzo ważne. Żywioł zwykle niszczy systemy
antenowe miejscowych krótkofalowców, więc
próbują nadawać na prowizorycznych antenach
i urządzeniach zasilanych bateryjnie. Sygnały są
słabe i aby je usłyszeć, nikt inny nie może równocześnie nadawać. Ludzie objęci kataklizmem
często tracą swój dobytek i najbliższych. Bardzo
ważne jest to, aby radioamatorzy próbujący
nadawać w takich warunkach z miejsca kataklizmu, mogli bez przeszkód i dodatkowego stresu
prowadzić swoją korespondencję. Osoby pełniące funkcję Net Controllerów należą do Międzynarodowej Sieci Ratunkowej i pomagają nie
tylko przez radio ale również osobiście uczestnicząc w ekspedycjach ratunkowych, jak to miało miejsce podczas ataku Tsunami czy tragedii
w Japonii.
Jak przebiegała akcja ratunkowa?
Jeszcze przed pojawieniem się informacji w mediach, mój przyjaciel Amir 4X6TT z Izraela przesłał mi wiadomość o potężnym trzęsieniu ziemi
w Nepalu i konieczności szybkiego stworzenia
kanału komunikacyjnego z obszarem objętym
kataklizmem. Wraz z kolegami z Międzynarodowej Sieci Ratunkowej zajęliśmy częstotliwość
w zakresie 14.200–14.220 kHz, tworząc trzy
kanały radiowe dla prowadzonej akcji ratunkowej. Równocześnie z Indii w kierunku miejsca
katastrofy wyruszyły dwa samochody z krótkofalowcami i sprzętem nadawczo-odbiorczym.
Już podczas podróży odebrano sygnały od krótkofalowca mieszkającego w Kathmandu. Był to
Satish 9N1AA, którego sprzęt został doszczętnie
zniszczony. Jednak udało mu się uruchomić
radiostację UKF, którą zasilał z akumulatorów
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uszkodzonych samochodów. Pierwsze wiadomości o rozmiarach katastrofy podawane przez
Satisha do jadących krótkofalowców były natychmiast przekazywane z pojazdów do nas za
pomocą mobilnych nadajników na fale krótkie.
Dzięki współpracy Satisha z miejscową policją,
popłynęły w świat również informacje o potrzebach w zakresie wody pitnej, żywności, środków
opatrunkowych i leków. Sprzęt radiowy przywieziony z Indii posłużył do przekazywania kolejnych wiadomości z terenu katastrofy.
Koordynatorem akcji ratunkowej był wspomniany już Amir 4X6TT z Izraela, który miał bezpośredni kontakt z organizacjami pomocy humanitarnej na wielu kontynentach.
Po dwóch dniach od pierwszych wstrząsów, na
miejsce katastrofy zaczęły przybywać profesjonalne służby ratunkowe wyposażone w łączność
satelitarną, przejmując od krótkofalowców funkcję kontaktu ze światem zewnętrznym. Od tego
momentu naszymi kanałami radiowymi były
przekazywane głównie informacje o zaginionych osobach.
Czy spotkałeś się z informacjami dotyczącymi Polaków w Nepalu?
Tak. Mój kolega Błażej SQ3TGV (Koordynator
Ratunkowej Sieci EmCom w Polsce), który również prowadził łączności z Nepalem, otrzymał
informację od rodziny w Polsce o zaginięciu
pani Agaty. Kobieta powinna się znajdować
około 50 kilometrów od miejsca, skąd nadawali krótkofalowcy. Na naszą prośbę podjęto
poszukiwania i po kilkunastu godzinach koledzy z Nepalu przekazali informację o odnalezieniu pani Agaty całej i zdrowej. Tylko sobie
znanym sposobem załatwili miejsce w autobusie jadącym w kierunku Indii. Krótkofalowcy w Indiach odebrali kobietę z autobusu,
przewieźli na lotnisko i pomogli zakupić bilet
na samolot lecący do kraju. Rodzina w Polsce
nie mogła zrozumieć, jak udało się nam skoordynować akcję i przekazać informacje z drugiego krańca świata. Po powrocie pani Agaty
do kraju otrzymaliśmy podziękowania za okazaną pomoc, co było najpiękniejszą (i jedyną)
zapłatą za kilka dni spędzonych bez przerwy
przy radiostacji.

Jak oceniasz udział krótkofalowców w akcji
ratunkowej?
Uważam, że krótkofalowcy w pełni zdali swój
egzamin. Bardzo szybko stworzono kanały
łączności, co miało duże znaczenie w pierwszych godzinach po katastrofie. Był jeszcze jeden ważny aspekt naszej pracy. Jak już wspominałem, Satish 9N1AA pierwszy zdołał połączyć
się z innymi radioamatorami, przekazując informacje o rozmiarze tragedii i prosząc o pomoc.
Satish wiedział, że słucha go wiele stacji na
całym świecie i miał potwierdzenie, że pomoc
wkrótce nadejdzie. Ta informacja była przekazywana znajomym i mieszkańcom Kathmandu,
pozwalając ocalałym z nadzieją patrzeć na kolejne dni.
Jednym z celów Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców jest zbudowanie systemu łączności zapasowej na terenie gminy Niepołomice,
mogącego działać w przypadku uszkodzenia
innych form komunikacji. Jak oceniasz takie
lokalne inicjatywy krótkofalowców?
Bardzo pozytywnie. Proszę pamiętać, że powódź
podobna do tej z 1997 roku i towarzyszące jej
zaniki zasilania z pewnością sparaliżowałyby
łączność profesjonalną. Tylko krótkofalowcy
mogą zapewnić zapasowe kanały komunikacji
dla służb walczących z kryzysem oraz organów
administracji. Dlatego bardzo ważna jest ścisła
współpraca z władzami oraz szkolenie i doposażanie krótkofalowców w zakresie możliwości prowadzenia łączności kryzysowej. Należy
wszystkim pokazywać, jak potężne możliwości
posiadamy i jak przydatni możemy być w służbie
dla społeczeństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu dalekich DX-ów!
Ja również dziękuję, serdecznie pozdrawiam
czytelników Gazety Niepołomickiej oraz członków i sympatyków Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców. 73!
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CoaChiNG

MoNiKa BUła
Certyfikowany Coach ICF i Praktyk Metody Points Of you –
The Coaching Game
monica.llcoaching@gmail.com

NIECH MACHINA ZMIAN RUSZy!
Życie w zgodzie z sobą, według własnego scenariusza to prawo, które przysługuje każdemu. Co dzięki korzystaniu z tego prawa
zyskujemy? Zapewne każdy odpowie inaczej, ale najczęściej wymieniane wartości to – wolność, szczęście, radość, spełnienie
i spokój. Co zrobić, by dojść do miejsca, w którym nasze działania i cele, które realizujemy, są spójne z naszymi potrzebami
i pragnieniami? Można spróbować coachingu, który uznawany jest obecnie za najskuteczniejszą i najszybszą metodę rozwoju
osobistego, a co za tym idzie, najefektywniejszy sposób podniesienia jakości naszego życia.
Coaching to nie terapia!

startowych, w których stoimy i spełnienia. A co
jeśli nie będę znał odpowiedzi? Na tak postawioWszystko co nieznane budzi zarówno nasze
ne pytanie, większość coachów z pewnością
zainteresowanie, jak i wzmaga czujność. Nie
serdecznie się uśmiechnie, bo to, co jest pewne
inaczej jest z coachingiem, który jako stosunto fakt, że klient doskonale zna te odpowiedzi
kowo nowa w Polsce metoda pracy z drugim
i dzięki odpowiednio postawionym pytaniom,
człowiekiem, zaciekawia, ale i uruchamia lawidotrze do nich! Innymi słowy coach wspiera,
nę domysłów. W oparciu o definicję stworzoną
bez mówienia co coachee ma robić, coach inprzez ICF – największą na świecie organizację
spiruje do działania, podejmowania wyzwań,
zrzeszającą profesjonalnych coachów w popomaga uwierzyć w siebie, zbudować i utrzynad 100 krajach, można powiedzieć, że jest to
mać motywację oraz odkryć nasze mocne stroprowokujący do myślenia proces, który pomany. Rolą coacha jest też pomoc w odblokowaniu
ga w szybki sposób osiągnąć pożądane wypotencjału, gdyż zgodnie z filozofią coachingu,
niki tak w życiu osobistym, jak i zawodowym.
dysponujemy wszystkim, co niezbędne, aby Z czym do coacha?
Praca z coachem to czas refleksji nad swoimi osiągnąć cele, które sobie postawimy!
Przede wszystkim z potrzebą zmian. Umawiadziałaniami, wgląd w siebie i poszukiwanie „ja”,
jąc się na pierwszą sesję coachingową nie musipoprzez pogłębienie wiedzy na swój temat.
my mieć dokładnie ustalonego celu. Wystarczy,
Najważniejszą różnicą pomiędzy coachingiem
że skupimy się na obszarze, który obecnie nie
a innymi metodami pracy o charakterze pomocowym (np. doradztwem, mentoringiem,
satysfakcjonuje nas. Z usług coachingowych
szkoleniem, psychoterapią) jest charakter rekorzystają zarówno ci, którzy szukają nowej
lacji, która w tym przypadku jest partnerska,
pracy, jak i ci, którzy szukają życiowego partpodczas gdy doradca czy trener stoją zwykle na
nera. Klientami są osoby, przed którymi stanęło
pozycji eksperta, nauczyciela. Najwięcej pytań
nowe wyzwanie (np. awans) i muszą sprawnie
budzi oczywiście różnica pomiędzy coachem
odnaleźć się w nowej sytuacji, jak i osoby miea psychologiem. Należy zdecydowanie podkrerzące się z podjęciem ważnej dla siebie decyzji
ślić, że coaching nie jest rodzajem terapii, gdyż
(np. o założeniu własnej firmy). Praca z coachem
pracuje się w nim nad poprawieniem swojej
może być wsparciem dla osób próbujących
efektywności i osiągnięciem nietuzinkowych
zgubić zbędne kilogramy, gdyż oprócz diety
wyników, a nie nad ewentualnymi problemami
i ćwiczeń, potrzebna jest też motywacja. Nieemocjonalnymi klienta.
rzadko z coachingu korzystają również osób,
Celem jest cel
które czują, że w ich życiu czegoś brakuje, choć
do końca nie potrafią tego nazwać. Poprzez
Warunkiem koniecznym do tego, aby coaching
odkrywanie swojego potencjału i nowych
był skuteczny jest potrzeba zmiany sytuacji,
możliwości, kreują na nowo rzeczywistość
w której jesteśmy, otwarcie na zmianę i gowokół i zapełniają luki. Proces coachingowy
towość do pracy nad sobą. Podczas procesu
to zwykle kilka, kilkanaście spotkań. Wszystko
klient (coachee), skupia się na wybranym celu
jest kwestią indywidualną. Oczywiście można
i przy wsparciu coacha dąży do jego realizacji.
również spotkać się z coachem jednorazowo,
To, czy go osiągnie, zależy w 100% od klienta,
aby sprawdzić, czy taki sposób pracy nam odgdyż coach niczego za coachee nie zrobi i nie
da mu gotowych rozwiązań. Jaka jest więc jego
powiada. Można w tym celu poszukać coacha,
rola? Coach słucha, obserwuje i zadaje pytania,
posłużyć się rekomendacją znajomych lub skoktóre prowokują do: zatrzymania się, zastanorzystać z jednorazowych sesji coachingowych,
wienia, wykreowania nowych rozwiązań, realktóre organizowane są przy rozmaitych okanego ocenienia rzeczywistości i uświadomiezjach. Spotkania z coachem odbyły się ostatnio
nia sobie konsekwencji zmian. Coach zadaje
np. w niepołomickim SPA Angelium. Niewyklupytania, których sami sobie nie zadamy, bo nie
czone, że zawitają tam ponownie, gdyż spotkawiemy jak, lub… nie chcemy ich sobie zadać.
ły się ze sporym zainteresowaniem.
Często odpowiedzenie głośno na kilka, a bywa,
A co Ty chciałbyś zmienić w swoim życiu?
że i na jedno pytanie, jest krokiem milowym na
drodze do podjęcia decyzji, otwarcia bloków
Jaki jest Twój cel?
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TRZyMAj SIę

PRoSTo
O tym, że dzieci szybko rosną wie każdy rodzic, który po okresie wakacyjnym stwierdza, że jego pociecha nie mieści w dotychczasowe ubrania albo trzeba kupić rozmiar
większe buty. W czasie przymierzania nowej garderoby warto zwrócić uwagę nie
tylko na to czy spodnie są dobrze dopasowane, ale przy okazji skupić przez chwilę
uwagę na tym co ukryte – na postawie ciała dziecka. Intensywny wzrost to właśnie
jeden z czynników predysponujących do powstawania wad postawy.

A

by stwierdzić, że w postawie ciała dziecka jest coś nieprawidłowego trzeba mieć
punkt odniesienia, a są nim „parametry”
prawidłowej postawy ciała. Mówimy o niej wówczas, gdy poszczególne elementy szkieletu są
względem siebie idealnie dopasowane i ustabilizowane dzięki prawidłowemu napięciu mięśni,
położeniu ścięgien, więzadeł i chrząstki stawowej. Ponadto utrzymanie takiego układu poszczególnych części ciała wymaga minimalnego
napięcia układu mięśniowego i nerwowego.
Patrząc na plecy swojego dziecka możemy być
spokojni jeżeli:
– głowa ustawiona jest wprost nad klatką piersiową, biodrami i stopami
– barki ustawione są na jednej wysokości (rys.1)
– łopatki leżą symetrycznie tj. w równej odległości od kręgosłupa, na jednym poziomie
i nie są odstające (rys.2)
– wyrostki kolczyste (czyli kostne wypukłości)
kręgosłupa leżą w jednej prostopadłej do
miednicy linii a kąty talii (czyli odległości między tułowiem i wewnętrzną stroną luźno zwisającej ręki) są takie same po prawej i lewej
stronie (rys.3, rys.6)
– miednica jest w jednej osi z głową i stopami –
tzn. nie jest przesunięta do boku lub skręcona
w przód
– talerze kości biodrowych są na jednym poziomie (rys.4)
– nogi są ustawione równolegle (rys.7)
– pięty leżą centralnie pod ścięgnami Achillesa
– brzegi przyśrodkowe stóp w środkowej części
nie dotykają podłoża.

ludzkie ciało funkcjonuje jako całość – poszczególne struktury bądź okolice ciała są w ścisłej korelacji ze sobą łącząc się za pomocą kości, mięśni, powięzi, więzadeł. Dlatego nieprawidłowość
w jednym rejonie ciała może skutkować inną
w zupełnie odrębnej i oddalonej okolicy. Z tego
powodu jest wielkie prawdopodobieństwo,
że u dziecka, którego głowa wysunięta jest do
przodu, zaobserwujemy ponadto zaokrąglone
plecy, wystające łopatki, zapadniętą klatkę piersiową, barki wysunięte w przód oraz wystający,
opadnięty brzuch (nawet u szczupłych dzieci)
i przeprostowane (zbyt proste) kolana. Dziecko
z płaskostopiem może mieć dodatkowo koślawe
pięty (uciekające do środka) i koślawe kolana.
Istotny jest również fakt, że baczna obserwacja
zarówno przez rodzica, lekarza czy fizjoterapeutę nie jest „doszukiwaniem się” problemu
ponieważ pozwala odtworzyć mechanizm powstawania tych zmian a tym samym tak dobrać
terapię by skutecznie zlikwidować praprzyczynę
wszystkich zaburzeń. Obserwację postawy ciała

MaRTa JaSKiERNy
mgr fizjoterapii
Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe FIZjOPUNKT

dziecka warto uzupełnić obserwacją nawyków
ruchowych, ulubionych pozycji a nawet sposobu, w jaki na ciele układa się ubranie. Dzwonek
ostrzegawczy powinien rozbrzmieć na przykład
jeśli widzimy że dziecko z upodobaniem siada podwijając pod pupę jedną nogę (znacznie
częściej niż drugą), niesymetrycznie ściera podeszwy w butach (jeden but szybciej lub któryś
z brzegów), przy prawidłowym ułożeniu spodni
czy spódniczki w talii jedna nogawka jest krótsza albo dolny brzeg spódnicy nie jest na jednym poziomie.
Nie każde odstępstwo od przyjętych wskaźników prawidłowej postawy jest powodem do
natychmiastowego rozpoczęcia rehabilitacji.
Postawa ciała kształtuje się u dziecka stopniowo,
dlatego też niektóre „zaburzone parametry” są
fizjologiczne tzn. normalne w pewnym okresie
życia i nie wymagają interwencji. Stwierdzić to
jednak może lekarz lub fizjoterapeuta, stąd gorący apel o nie bagatelizowanie dostrzeżonych
u dziecka pierwszych objawów zaburzeń w postawie ciała i udanie się na konsultację, która
rozwinie wszelkie wątpliwości.
źródło ilustracji: www.lili-plaf.pl

Ocenę postawy warto uzupełnić spojrzeniem na
dziecko z boku. Wówczas:
– jeżeli głowa i barki nie są wysunięte do przodu
– klatka piersiowa nie jest zapadnięta lub wystająca
– kręgosłup (patrząc z boku) nie jest linią prostą
a wygina się w literę „S”
– kolana są w linii kostek bocznych, to jako Rodzice możemy być spokojni – wszystko w porządku.
Rodzic, który postanowi oglądnąć swoją pociechę może ku swojemu przerażeniu stwierdzić,
że nie jedno a kilka z powyższych „zaburzeń” dostrzega w postawie swojego dziecka. Może się
to wydać dziwne, ale jest to normalne ponieważ

54 | WRZESIEŃ 2015

GAZETA NIEPOŁOMICKA

Zdrowie i uroda

ZIOŁA SKUTECZNE

JaDwiGa PiTEK
sklep Ziołowo w Niepołomicach,
www.ziolowo.pl

w waLCE Z NaDCiśNiENiEM
N

adciśnienie tętnicze to powszechne schorzenie cywilizacyjne, polegające na podwyższeniu skurczowego (>140 mm hg) lub
rozkurczowego (>90 mm hg) ciśnienia tętniczego, najczęściej zaś jednego i drugiego. Nadciśnienie tętnicze stwierdzamy, gdy minimum
dwa pomiary, wykonane w czasie różnych wizyt
kontrolnych, wykazują wysokie wartości.
Choroba ta jest bardzo rozpowszechniona
i może być wywołana czynnikami wewnętrznymi (np. chorobą nerek, gruczołów dokrewnych,
układu nerwowego) lub (częściej) może to być
nadciśnienie pierwotne o nieznanym pochodzeniu. Najpierw należy ustalić i podjąć leczenie przyczyny schorzenia, a ponadto stosować
leki moczopędne, hamujące aktywność układu
współczulnego, blokujące zwoje wegetatywne
lub rozszerzające tętniczki. Preparaty ziołowe
odgrywają rolę pomocniczą w zwalczaniu nadciśnienia, zwłaszcza jego postaci lżejszych.

uspokajająco oraz przeciwskurczowo w obrębie przewodu pokarmowego. Stosowane jest
w początkowym okresie nadciśnienia tętniczego, w nerwicach sercowo-naczyniowych, w nadmiernej pobudliwości nerwowej, a także w stanach skurczowych przewodu pokarmowego.
- owoce i kwiaty głogu - Wzmacniają i regulują
pracę serca, niwelują arytmię. To doskonały lek
na różnego rodzaju stresy i nerwice oraz spowodowane przez nie: bezsenność, duszności, ucisk
serca, tachykardię i palpitacje. Głóg wykazuje
również działanie moczopędne, usuwając nadmiar płynów z organizmu, dzięki czemu obniża
ciśnienie.
- Jemioła pospolita - Polecana jest przy poważnych zburzeniach krążenia. Dzięki zawartości
substancji, które normalizują metabolizm całego organizmu, jemioła obniża podwyższone ciśnienie lub podwyższa ciśnienie zbyt niskie.

- Dzika róża - Owoce wykazują kompleksowe
pozytywne oddziaływanie na układ krwionośny.
Przede wszystkim wzmacniają ściany naczyń
i poprawiają mikrokrążenie. Zawarty w nich
kwas askorbinowy odpowiedzialny jest za zachowanie odporności mechanicznej naczyń
włosowatych, dzięki czemu zapobiega udarom.
- Czosnek niedźwiedzi - Pomaga zwalczać Owoce dzikiej róży przyjmowane naprzemiendolegliwości sercowe i bezsenność, wywołane nie z innymi ziołami wzmacniają ich dobroczynzaburzeniami żołądkowymi, a także zawroty ne oddziaływanie na serce.
głowy, uczucie ucisku w głowie i duszność, któ- werbena pospolita - pozytywnie wpływa na
re mają swoją przyczynę w zwapnieniu tętnic
centralny układ nerwowy, działając uspokajająi nadciśnieniu.
co i przeciwdepresyjnie. Jest dobrym lekiem na
- Kozłek lekarski działa uspokajająco i reguluje bezsenność, różnego rodzaju nerwice i stresy.
ciśnienie. Picie naparów z niego odpręża, odda- Dzięki swoim właściwościom moczopędnym
la stany lękowe, obniża napięcie mięśni, usuwa pomaga pozbyć się z organizmu nadmiaru
bóle głowy i inne skutki stresu i zmęczenia oraz wody i reguluje podwyższone ciśnienie.
pomaga zasnąć.
- aronia – Owoc ten zawiera bioflawonoidy,
- Chmiel zwyczajny - Stosowane są głównie przede wszystkim rutynę i antocyjany – działają
szyszki chmielu. Preparaty wykonane z tego one bardzo korzystnie na naczynia krwionośne.
surowca między innymi obniżają ciśnienie tętni- Wzmacniają je, uelastyczniają, uszczelniają ich
cze krwi i działają uspokajająco. Znajdują zasto- ściany i regulują przepuszczalność. Poza tym
sowanie w leczeniu pomocniczym łagodnego bioflawonoidy przyczyniają się do obniżenia cinadciśnienia tętniczego, w stanach nadpobudli- śnienia.
wości nerwowej i w zaburzeniach snu.
- Liście drzewa oliwkowego mają właściwości
- Serdecznik pospolity - Ziele serdecznika ob- obniżające ciśnienie krwi i poprawiające funkniża ciśnienie tętnicze, wpływa regulująco na cjonowanie układu krążenia. Badania naukowe
czynność układu przewodzącego serca, działa wykazały istotny związek między konsumowaNiezależnie od leczenia konwencjonalnego,
bardzo skuteczna może być terapia ziołowa,
szczególnie w łagodniejszych stadiach nadciśnienia tętniczego. Sprawdzone pod tym
względem są preparaty oparte na surowcach
z poniższych roślin.

gaZEta NiEpołoMicka
www.niepolomice.eu

pismo należy do polskiego stowarzyszenia prasy Lokalnej.
Nakład: 5000 egz.
Wydawca: urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
pl. zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
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niem oliwy z oliwek a niską zapadalnością na
choroby niedokrwienne serca - chodzi tu o chorobę wieńcową w tym między innymi zawał
serca oraz na występowanie niższych wartości
ciśnienia tętniczego.
Przyprawa z czosnku niedźwiedziego
Świeże liście czosnku posiekać drobno jak szczypiorek posypywać nimi chleb, zupy, sosy, sałaty
i potrawy mięsne. Możemy również jeść całe
liście na kromce chleba z masłem, piec chleb
i bułeczki z czosnkiem, robić z niego pesto jako
dodatek do makaronu.
herbatka z jemioły (zimny wyciąg)
1 kopiasta łyżeczka jemioły
250 ml zimnej wody
Jemiołę należy zalać zimną wodą na noc. Rano
całość lekko podgrzać i przecedzić. Jeżeli porcja
dzienna jest większa, należy herbatkę przechowywać w termosie przepłukanym wrzącą wodą
lub za każdym razem podgrzewać ją w łaźni
wodnej.
wyciąg z czosnku (bezwonny)
30 ząbków czosnku należy obrać z łusek, posiekać bardzo drobno lub utrzeć na miazgę, ewentualnie zmiksować w 1 l przegotowanej chłodnej wody, dodać sok z 500 g cytryn, wymieszać,
rozlać do małych słoików z przykrywkami i przechowywać w lodówce. Pić po 1 łyżeczce do herbaty lub 1 łyżce stołowej 1-3 razy dziennie na 1
godz. przed posiłkami. Przy dłuższym stosowaniu należy kontrolować ciśnienie krwi - dotyczy
to zwłaszcza osób o niskim ciśnieniu. Wyciąg ma
wszystkie działania czosnku.
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Cztery łapy

PoCZEKaLNia

MoNiKa MaRCiNEK
Royal Canin

PRZyjAZNA ZWIERZęTOM

W

ydawać by się mogło, że zestresowane
wizytą w gabinecie weterynaryjnym
zwierzę jest „po prostu” przerażone.
Rzadko kiedy zastanawiamy się, w jakim stopniu
to „po prostu” wpływa na badanie kliniczne i interpretację wyników badań dodatkowych, a to
z kolei na wdrożenie właściwego, optymalnego
leczenia.
Jak podkreśla Franciszek Paśko – lekarz weterynarii z przychodni weterynaryjnej Jacek Bany
–„wielokrotnie zdarzają się sytuacje, w których
właściciele zwierząt, zwłaszcza kotów, nie chcą
przyjść do przychodni, by nie stresować swoich
podopiecznych”.
Rzeczywiście, podczas wizyty w gabinecie weterynaryjnym każdy pacjent będzie mniej lub
bardziej zestresowany. Oczywiście opiekunom
zwierząt w większości zależy na komforcie psychicznym ich zwierzęcia – co jest zrozumiałe.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo
stres związany z wizytą lekarską może wpłynąć
na wynik badania klinicznego oraz wyniki badań
dodatkowych.
Można powiedzieć, że zanim pacjent w ogóle
trafi do przychodni już jest kłębkiem nerwów.
Sama choroba – przyczyna wizyty – jest dla
zwierzęcia źródłem niepokoju i stresu. Do tego
należy jeszcze dodać próby zapakowania naszego kota do transportera, następnie podróż:
samochodem lub autobusem.

homo sapiens. Różne zapachy, głosy, poruszanie
się innych zwierząt i ludzi, nowe otoczenie mogą
wprowadzić zwierzęta w stan oszołomienia oraz
znacznie wpłynąć na przebieg wizyty, a co więcej zafałszować wyniki badań i znacznie utrudnić diagnozę.
Trzeba też pamiętać, że stres opiekuna zwierzęcia bardzo silnie przenosi się na zwierzę!
Jak pisze doktor Paśko: Na skutek stresu w gabinecie weterynaryjnym może wzrosnąć temperatura ciała zwierzęcia oraz dochodzi do
zwiększonego napięcia mięśni szkieletowych,
zwłaszcza mięśni ściany jamy brzusznej. Przy
napiętym brzuchu pacjenta niemożliwa jest
ocena narządów wewnętrznych, takich jak
wątroba, śledziona, pętle jelit, nerki, pęcherz
moczowy. U zwierząt, które mają problemy
z sercem, pod wpływem stresu dochodzi do
przeciążenia mięśnia sercowego i zaostrzenia
objawów, które w tym wypadku mogą stanowić
nawet zagrożenie życia. U zwierząt zdrowych,
z tego samego tytułu, może dojść do tachykardii. Zinterpretowanie takiego stanu rzeczy jako
patologii i włączenie leczenia, polegającego na
spowolnieniu pracy serca może w sytuacji pozastresowej doprowadzić do poważnych zaburzeń pracy układu krwionośnego. Adrenalina
dodatkowo zwiększa próg bólowy (jest w końcu
hormonem walki).Bardzo często dochodzi do
sytuacji, w której zwierzę, które kulało w domu,
w gabinecie obciąża wszystkie cztery kończyny,
nie wykazując jakichkolwiek reakcji bólowych,
umożliwiających lokalizację źródła bólu.

dla psa i kota, oddzielona ścianką, zapewniająca poczucie stabilności terytorialnej. Są również
osobne przestrzenie, które mają na celu znacznie ograniczyć stres zwierząt. W każdej strefie
znajdują się akcesoria zapewniające poczucie
bezpieczeństwa dla danego gatunku, pomagające w utrzymaniu poczucia niezależności i bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi.
Strefa kota
Koty czują się najbezpieczniej mając swobodę
obserwowania otoczenia z wysokości. Biorąc te
preferencje pod uwagę, w kociej strefie powinny
być zamontowane specjalne półki na transportery tzw. Kocie Drzewko, zapewniającekotu poczucie komfortu. Poza tym kot ma ograniczony
kontakt z innymi zwierzętami co pomaga minimalizować stres.
Strefa psa
Strefa psa to większa przestrzeń, która pozwala
na swobodne przebywanie zwierząt w odpowiedniej odległości od siebie nawzajem i odpowiednio blisko właściciela. Zapewnienie dystansu ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale
wpływa bezpośrednio na zmniejszenie poziomu
stresu i zwiększenie komfortu użytkowników
poczekalni.

UwaGa! Podawanie smakołyków i zabawek
może być w poczekalni źródłem konfliktów
pomiędzy psami. Pamiętajmy, że nagradzamy
również stan emocjonalny psa. Jeśli nagrodzimy
Nasze psy narażone są na stres już przed wizytą
psa, który się boi lub jest agresywny, utrwalimy
u lekarza weterynarii. Transport, zdenerwowatym samym takie niekorzystne emocje w danej
nie właściciela, pośpiech oraz inne okoliczności
sytuacji. Jeśli chcemy podać smakołyk powinnitowarzyszące dotarciu na wizytę oraz sama jej Jak zapobiegać stresowi towarzyszącemu
śmy to zrobić szybko i z dala od innych psów.
psu
i
kotu
w
oczekiwaniu
na
wizytę?
przyczyna, często powodują uczucie niepokoju
i dyskomfortu wśród zwierząt.
o czym należy pamiętać udając się do poczeUdać się do gabinetu/przychodni, w której przekalni?
Potem następuje kolejny etap zwany - Pocze- strzeń zaaranżowana jest na wzór Poczekalni
kalnią. To miejsce, gdzie najczęściej znajduje Przyjaznej Zwierzętom Royal Canin. W takiej – Kot powinien być w bezpiecznym transporsię wiele zwierząt: psy, koty, króliki i rozedrgane poczekalni wydzielona jest osobna przestrzeń
terze, nawet najbardziej zrównoważone koty
przyprowadzone na szelkach, czy wnoszone
na rękach opiekuna, nie czują się bezpiecznie
i mogą być agresywne lub uciec.
– Ze względów bezpieczeństwa nie należy wyjmować kota z transportera w poczekalni.
– W poczekalni psy muszą być trzymane na
smyczy, w razie potrzeby również w kagańcu.
– Należy mieć przy sobie miskę i wodę – w stresie silnie wzmaga się pragnienie.
– Jeśli jest taka możliwość można wyjść z psem
na zewnątrz i tam oczekiwać na swoją kolej.
Podsumowując, poczekalnia zaaranżowana na
wzór Poczekalni Przyjaznej Zwierzętom Royal
Canin to miejsce stworzone z myślą o zwierzętach i opiekunach, których samopoczucie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Więcej informacji na ten i podobne tematy na
stronie http://www.royal-canin.pl/blog/
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