
Manewry rozpoczęły się w sobotę z samego 
rana w lesie w miejscowości Sułów, gdzie 

na druhów czekało pierwsze pozorowane zda-

rzenie. W wyniku nieszczęśliwego wypadku 

kierowca quada potrącił grzybiarza, w zdarzeniu 

dwie osoby zostały poszkodowane i wymagały 

pilnego transportu do szpitala. Strażacy musieli 

udzielić pomocy i ewakuować poszkodowanych 

przez las w trudnym terenie.

Kolejnym zgłoszeniem było udzielenie pomocy 
mężczyźnie, który podczas prac w garażu wpadł 
do kanału i doznał urazu miednicy. 

Ostatnim zadaniem był pozorowany pożar gara-
żu w Biskupicach. Z informacji od osób postron-
nych wynikało, że w garażu mogą znajdować 
się osoby poszkodowane. Należało sprawić linię 
gaśniczą oraz w silnym zadymieniu ewakuować 
osobę poszkodowaną i udzielić jej kwali�kowa-
nej pierwszej pomocy. 

Wszystkie zadania, jakie wykonywali strażacy, 
były wnikliwie oceniane przez zespół sędziów. 

W manewrach wystartowało piętnaście drużyn. 
Jednostka OSP Niepołomice zajęła drugie miej-
sce, tracąc do pierwszego zaledwie 2 punkty! 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Bodza-
nów, a trzecie OSP Gorzków. OSP Podłęże zna-
lazło się tuż za podium, OSP Staniątki sklasy�ko-
wano na siódmym miejscu.

Warto zaznaczyć, że tego typu manewry po-

niekąd odzwierciedlają prawdziwą pracę, jaką 
mogą wykonywać strażacy. Każda drużyna, któ-
ra brała udział w zawodach, na pewno nabyła 
nowych doświadczeń, które w przyszłości mogą 
przydać się podczas prawdziwych zdarzeń. Jed-
nostkę OSP Niepołomice reprezentowali druho-
wie: Paweł Dąbroś, Mateusz Drabik, Sebastian 
Trzos, Krzysztof Balachowski, Mirosław Bober 
oraz Daniel Siwek.

PAWEŁ DĄBROŚ
naczelnik OSP w Niepołomicach

Manewry ratownicze jednostek OSP

10 września na terenie gminy 
Biskupice odbyły się III Manewry 
ratownicze jednostek OSP Powiatu 
Wielickiego. Z gminy Niepołomice 
w zawodach udział wzięły trzy 
drużyny: z Niepołomic, Staniątek 
oraz Podłęża.

KAPLICZKA PRZY KOPCUO JEZIORAŃSKIM W MCDIS
MIKOŁAJ SCHABOWSKI

Rada Parafialna
JOANNA KOCOT

Referat Promocji i Kultury

W piątek 14 października przy 
Kopcu Grunwaldzkim od-

była się uroczystość poświęcenia 
kapliczki z �gurą św. Franciszka. 
Poświęcenia dokonał ks. proboszcz 
Stanisław Mika w obecności kilku-
dziesięciu mieszkańców z rejonu 
ulicy Grunwaldzkiej.
Kapliczka pochodzi z połowy XIX 
wieku i początkowo usytuowana 
była na niewielkim wzniesieniu 
na środku ulicy Grunwaldzkiej, 
która w owym czasie miała formę 
wąwozu. Podczas regulacji ulicy, 
kapliczkę przesunięto na sąsiednią 
posesję. Obecna lokalizacja jest już 

trzecią i – miejmy nadzieję, że zgod-
nie z przysłowiem – ostatnią.
Postać św. Franciszka „spogląda” na 
zachód w stronę Brzegów, a więc 
tam, gdzie papież Franciszek spo-
tkał się z uczestnikami ŚDM.
W pięknym otoczeniu kopca ka-
pliczka dodaje uroku temu miejscu 
i podnosi jego atrakcyjność. Miesz-
kańcy tego rejonu już organizują 
obok kapliczki Różaniec i planują 
w przyszłości majówki.
Obiekt został poddany renowacji 
dzięki życzliwości burmistrza Ro-
mana Ptaka, który wraz z małżonką 
był obecny na uroczystości. 

28 października o 18.00 rozpo-
częło się spotkanie II Niepo-

łomickie Zaduszki Ludzie wolności. 
Tym razem w Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa wraz z Kołem 
Przyjaciół Harcerstwa wspominali-
śmy Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Na spotkanie prowadzone przez 
Wojciecha Wróblewskiego zapro- 
szeni zostali specjalni goście: Ja-
rosław Kurski i Jan Ołdakowski. Ja-
rosław Kurski – który na co dzień 
jest zastępcą redaktora naczelnego 
Gazety Wyborczej – napisał biogra-
�ę Jana Nowaka. Z kolei Muzeum 
Powstania Warszawskiego, którego 
dyrektorem jest Jan Ołdakowski, 
będzie producentem �lmu fabular-
nego o Janie Nowaku Jeziorańskim, 
na podstawie scenariusza i w reży-

serii Władysława Pasikowskiego. 
W rozmowie na scenie MCDiS 
wspominali Jeziorańskiego w jego 
najważniejszych rolach życiowych 
– jako harcerza, żołnierza, działacza 
społecznego, dziennikarza i poli-
tyka. Rozmowa przerywana była 
fragmentami �lmu dokumentalne-
go Andrzeja Wajdy o Janie Nowaku 
Jeziorańskim z 2004 roku. 
Spotkanie w swojej o�cjalnej czę-
ści trwało do 20.00. Potem jednak 
wszyscy przenieśli się do Piwnicy 
Dźwięku, gdzie po zwiedzeniu Mu-
zeum Dźwięku, rozmowa toczyła 
się dalej, w mniej formalnym cha-
rakterze. Tutaj także można było 
nabyć książki Jarosława Kurskiego 
o Jeziorańskim i od razu otrzymać 
jego dedykację. 

Wydarzenia

|    LISTOPAD 2016 GAZETA NIEPOŁOMICKA  10    


