
WWW.NGO.POWIAT.KRAKOW.PL

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

nr  9 (4/2015) | egzemplarz bezpłatny

Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
NAWIKUS
Para�alny Klub Sportowy MILENIUM
Razem Blisko Krakowa
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Kocmyrzów–Luborzyca „Kolibaby”
Dni Dziedzictwa Kulturowego



NGO NGO2 3

• otrzymanie wsparcia merytorycznego ze strony 
silniejszych i bardziej doświadczonych organizacji,

• zwiększenie skali i obszaru działalności,

• wymiana i generowanie innowacyjnych rozwiązań 
społecznych,

• tworzenie partnerstw w celu realizacji projektów 
w ramach nowego okresu programowania, tym 
samym możliwość realizowania przedsięwzięć 
o dużych budżetach,

• wzmacnianie wizerunku i znaczenia całego sektora 
pozarządowego.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Mało-
polskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego prosimy o kontakt 
z biurem projektu. Szczegółowe informacje dostępne są 
również na stronie internetowej www.msdo.pl

Biuro projektu:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej  

w Krakowie
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków

tel. 12-423-76-05, fax.: 12-423-76-05 wew. 33 
email: biuro@fundacja.e-gap.pl,  

katarzyna.maznica@fundacja.e-gap.pl, 

www.fundacja.e-gap.pl  

Osoba odpowiedzialna: 
 Katarzyna Maźnica

Realizatorzy projektu

LIDER: PARTNERZY:

Fundacja Gospodarki
 i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
NIP: 676 22 93 050
tel./fax: 12 423 76 05, wew.33
www.fundacja.e-gap.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
NIP: 522 00 01 895
tel./fax: 12 633 82 85, wew.142
www.mistia.org.pl

Powiat Krakowski
al. Słowackiego 20, 30-037  Kraków
NIP: 677 23 64 194
tel./fax: 12 634 42 70, 12 632 59 22
www.powiat.krakow.pl

W ramach otrzymanej wolności działania chcieliśmy bu-
dować lepszy świat. Dla wszystkich naszych mieszkań-
ców, bo wierzyliśmy, że wybrani przez ludzi, będziemy dla 
nich wszystkich pracować.

Niestety, ta swoboda działania stopniowo ulegała zmniej-
szeniu, coraz więcej coraz bardziej drobiazgowych re-
gulacji zmieniało stopniowo działaczy w urzędników. Nie 
z ich woli, a z konieczności przystosowania się.

Dzisiaj, po 25 latach transformacji, znowu pojawiło się 
wezwanie do budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Ci, którzy nam tą obywatelskość stopniowo ograniczyli, 
teraz wzywają nas do współpracy z organizacjami po-
zarządowymi. To NGO mają lepiej od samorządowców 
wiedzieć co najważniejsze w wiosce, dzielnicy, gminie. 
Niech i tak będzie, byle to społeczeństwo obywatelskie 
faktycznie było.

Z serdecznym pozdrowieniem
Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

Szanowni Państwo!
Piszę ten tekst po powrocie z mojego pa-
rafialnego kościoła w Zabierzowie, z mszy 
św. w intencji Ojczyzny, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podniosłe 
słowa, sztandary i ten śpiew „Boże coś 
Polskę” pozostawił wzruszenie, ale także 
chęć do rozmyślań, do chwili refleksji.

Zastanawiam się więc czy i w moim życiu wydarzyło się 
coś ważnego? Coś może nie tak wielkiego, ale będącego 
jakimś głębokim przełomem, momentem zwrotnym od-
wracającym wszystkie dotychczasowe schematy działa-
nia.

I tak oczywiście było! To przemiany z lat 1989-1990, ze 
szczególnym dla mnie znaczeniem utworzenia samo-
rządu gminnego. Szliśmy wtedy, w czerwcu 1990 r. do 
wolnych wyborów, a potem do działania, głodni zmian, 
przekonani, że my „na dole” wiemy lepiej co jest ważne.

Zapraszamy do lektury dziewiątego numeru Biuletynu 
NGO „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności” 
wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie 
w ramach projektu o tym samym tytule.

Celem projektu, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach POKL, jest rozwój potencjału trzeciego sektora 
w powiecie krakowskim.

Gazeta wpisuje się w ten cel, promując działania projek-
towe, poruszając ważne zagadnienia dotyczące działań 
organizacji pozarządowych, a także opisując ciekawych 
ludzi, pomysły, inicjatywy. 

Redakcja zaprasza organizacje pozarządowe z terenu 
powiatu krakowskiego do kontaktu i zaprezentowanie się 
w kolejnych wydaniach gazety.

Kontakt: 12 397 93 13, e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

MAŁOPOLSKA SIEĆ DIALOGU 
OBYWATELSKIEGO

Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego to bu-
dowana w ramach projektu o tej samej nazwie 
federacja małopolskich organizacji pozarządo-

wych, posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sieć zrzeszać będzie 
organizacje z terenu całego województwa małopolskiego. 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Mało-
polskiej Sieci Organizacji Pozarządowych.  Korzyści 
płynące z członkostwa w sieci to m.in.: 

• utrzymanie stałego kontaktu z organizacjami 
o podobnym terenie działania i/lub profilu, 
a dzięki temu możliwość wzajemnej pomocy przy 
rozwiązywaniu problemów lub podejmowania 
wspólnych projektów,

• zrzeszenie się, a dzięki temu poczucia 
bezpieczeństwa,

• łatwiejsze zdobywania funduszy na realizację działań, 
m.in. poprzez wymianę doświadczenia, dzielenie się 
wiedzą oraz realizację projektów partnerskich,

• dostęp do aktualnych informacji o źródłach 
finansowania dla NGO (na Portalu Małopolskiej Sieci 
Dialogu Obywatelskiego – www.msdo.pl),

• realizacja projektów o zasięgu wojewódzkim 
i ponadregionalnym (transgranicznych, 
międzynarodowych),

• skuteczniejsze rzecznictwo dotyczące ważnych 
dla sektora pozarządowego kwestii np. w pomocy 
społecznej, aktywizacji bezrobotnych czy rozwoju 
lokalnym,

• aktywny udziału w tworzeniu polityk publicznych,

Projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPROSTOWANIE
W numerze 8 Biuletynu NGO, w wizytówce Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego została podana 
błędna nazwa banku i błędny numer konta bankowego należącego do stowarzyszenia. Podajemy prawidłowe dane:

Bank Pekao S.A. Kraków, ul. Józefińska 18, numer rachunku 84 1240 4445 1111 0010 3098 5369

Za pomyłkę przepraszamy.
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jednostek samorządowych bardzo istotną funkcjonalno-
ścią NAWIKUSa jest wspomniany wcześniej generator 
wniosków i system wspomagający proces monitoringu.

Z kolei organizacje realizujące zlecone usługi dzięki 
wprowadzeniu standardów mogą zwiększyć swoją efek-
tywność oraz poznać opinię osób korzystających z usług, 
co jednocześnie umożliwi im lepsze sprofilowanie ofer-
ty, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości 
wsparcia. Ponadto NGO korzystając z systemu informa-
tycznego mogą sprawniej aplikować o środki publiczne 
(ograniczenie ryzyka popełnienia błędów formalnych, 
usprawnienie sprawozdawczości finansowej, oszczęd-
ność czasu).

Agata Machnik-Pado, Prezes Zarządu 
Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

NAWIKUS 
NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH 

W niniejszym artykule prezentujemy Narzędzie 
Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Spo-
łecznych (NAWIKUS), które zostało opracowa-

ne przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej 
oraz Gminę Miejską Kraków. NAWKUS został wdrożony 
w Gminie Miejskiej Kraków i jest tam stosowany z po-
wodzeniem. Coraz więcej konkursów ogłaszanych przez 
Gminę odbywa się z wykorzystaniem metody monitoringu 
oraz systemu informatycznego NAWIKUS.

Na czym to polega?

NAWIKUS umożliwia monitoring a także ocenę sposobu 
realizacji usług społecznych zlecanych przez samorządy 
organizacjom pozarządowym (NGO). Głównym celem 
narzędzia jest poprawa jakości i dostępności oraz efek-
tywności i skuteczności usług publicznych. Jest ono skie-
rowane zarówno do samorządów, organizacji pozarządo-
wych jak i samych odbiorców wsparcia. Monitoring usług 
odbywa się poprzez porównywanie parametrów świad-
czonych usług z obowiązującymi dla nich standardami 
i miernikami. Systematyczne zbieranie danych w trakcie 
realizacji usługi daje możliwość podjęcia działań korygu-
jących i doskonalących zarówno po stronie urzędów, jak 
i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwy jest 
wzrost jakości i efektywności działań realizowanych przez 
NGO, który jednocześnie przekłada się na zwiększone 
zadowolenie odbiorców usług. 

Monitorowanie kontraktowanych usług społecznych oraz 
analiza ich wartości opiera się o cztery elementy: 

1. Zasady monitoringu – dotyczą gromadzenia informa-
cji i danych ze szczególnym uwzględnieniem użytecz-
ności, efektywności i obiektywności.

2. Standardy realizacji usług (jakościowe i efektyw-
nościowe), określające pożądany sposób realizacji 
usługi.

3. Metodykę monitoringu, czyli opis poszczególnych 
etapów działań wraz z odniesieniem do metod 
pomocniczych, harmonogramu, podmiotów odpo-
wiedzialnych za monitoring, schematów działań ko-
rygujących. Wyróżniamy tu monitoring wewnętrzny, 
realizowany przez NGO, oraz kontrolę – realizowaną 
przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST).

4. Metody pomocnicze zbierania danych, w tym kryteria 
i mierniki jakościowe i ilościowe oceny kontraktowa-
nia usług.

Jak skorzystać z NAWIKUSA?

Każdy samorząd czy organizacja pozarządowa mogą 
w łatwy sposób skorzystać z narzędzia – jego elementem 
są specjalne arkusze kalkulacyjne ułatwiające groma-
dzenie danych nt. realizowanych usług. Wdrożenie NA-
WIKUSA jest łatwe i wymaga jedynie poświęcenia czasu 
przez pracowników samorządu niezbędnego na poznanie 
szczegółów metody oraz wprowadzenie zmian organiza-
cyjnych z nią związanych (m.in. przygotowanie pracowni-
ków, zmiany procedur, przygotowanie dokumentacji itp.). 
Elementem NAWIKUSa jest pakiet materiałów edukacyj-
nych ułatwiających zrozumienie i zastosowanie narzędzia.   

Wszystkie materiały dot. NAWIKUSA są dostępne bez-
płatnie na stronie internetowej www.fundacja.e-gap.pl/
nawikus. Dodatkowo do końca czerwca 2015 r. samorzą-
dy mogą skorzystać z bezpłatnych seminariów informa-
cyjnych.

System informatyczny jako przydatne uzupełnienie 
metody monitoringu

Istotnym uzupełnieniem NAWIKUSa jest system informa-
tyczny, który służy do obsługi całego procesu kontrakto-
wania usług – od ogłoszenia konkursu przez jednostkę 
samorządową, poprzez złożenie ofert przez NGO, ocenę 
i wybór oferty, przygotowanie sprawozdań z realizacji 
usługi, po monitoring oraz ocenę jakości i efektywności 
wsparcia udzielanego przez NGO. System składa się 
z dwóch części:

1. Generatora Wniosków Aplikacyjnych, przeznaczo-
nego dla organizacji pozarządowych, który ułatwia 
prawidłowe przygotowanie ofert na realizację zadania 
publicznego, m.in. poprzez instrukcje, opcje pomocy, 
automatyczne kalkulacje i walidacje; 

2. aplikacji pn. Elektroniczne Wspomaganie Monitorin-
gu Kontraktowanych Usług, wspierającej samorządy 
w przeprowadzeniu procesu kontraktowania. Aplika-
cja umożliwia m.in. analizę ofert i sprawozdań skła-
danych przez NGO, pomaga kontrolować zgodność 

realizacji usług z założonymi poziomami ilościowymi 
i jakościowymi, z uwzględnieniem przyjętych standar-
dów realizacji usługi. 

Jakie korzyści daje NAWIKUS

Dzięki zastosowaniu narzędzia jednostki administracji 
samorządowej zyskują możliwość systematycznego mo-
nitorowania efektywności ekonomicznej i jakości zleca-
nych usług społecznych. Dzięki zastosowaniu kryteriów 
ilościowych i jakościowych pozyskane dane mogą być 
wykorzystywane przez samorządy na potrzeby tworzenia 
zbiorczych zestawień i porównań między podmiotami 
wykonującymi usługi. Produkt usprawnia też współpracę 
z NGO oraz zwiększa jej transparentność. Ponadto dla 

Opinie NGO nt. NAWIKUSA:
„Wszystko jest czytelne. System jest przejrzysty i nie sprawia problemów.”
„NAWIKUS porządkuje sposób przeprowadzania sprawozdawczości oraz ułatwia pracę - dzięki kopiom roboczym 
pozwala na wieloetapową i wieloosobową pracę nad dokumentem.”
„Wprowadzenie NAWIKUSA na stałe do obszaru kontraktowania i monitorowana usług społecznych nie utrudniałoby 
pracy. Nasza organizacja już spełnia standardy, więc nie jest to dla nas bariera.”
„Elektroniczne sprawozdania są dobre. Nic się nie gubi, nie niknie, dokument drukuje się ze systemu. Mniejsza 
biurokracja.”
„Mam nadzieje, że NAWIKUS będzie strażnikiem, który przyczyni się do wyeliminowania błędów formalnych oraz 
pozwoli przygotowywać lepsze oferty.”

Opinie JST nt. NAWIKUSA:
 „Pojawienie się systemu spowodowało, że wiele organizacji dostrzegło w nim szanse na uniknięcie błędów 
rachunkowych, pominięcia jakichś elementów oraz uniknięcie podwójnej roboty”.
„Produkt jest na tyle dopracowany i pewne elementy wynikają z działań podejmowanych krok po kroku, że jest tutaj 
pewna intuicyjna łatwość przyswajania tej metody.”
„Mamy bardzo poważne plany wobec tego projektu  - będzie to projekt w pełni wykorzystany w UMK. Projekt dotyczy 
wąskiego zakresu. UMK ma plany wobec narzędzia znacznie szersze. Wymagania, pragnienia mamy jeszcze większe, 
niż przewidywał to projekt (…) ”.
„Starano się wypracować rozwiązania uniwersalne. Procedura przeprowadzania konkursu z  wykorzystaniem systemu 
informatycznego jest usystematyzowana i przetestowana.”
 „Wypracowane narzędzie może być z powodzeniem zastosowane w każdej innej gminie, przynajmniej w zakresie tego 
generatora wniosków. Nie widzę żadnych przeszkód – z punktu widzenia Krakowa – aby inne gminy skorzystały z tego 
rozwiązania”.
„Przy ośrodkach wsparcia dla osób starszych nie ma żadnego rozporządzenia, co miałoby być sprawdzane, więc te 
standardy NAWIKUSA ułatwiają kontrolowanie”
„Cenne jest dążenie do ustandaryzowania procedur przeprowadzania konkursu ofert. Obecnie różne gminy i miejskie 
jednostki organizacyjne organizują konkursy i pojawiają się niuanse – inne algorytmy, inne punkty, inne zasady trybu 
uzupełnień. Ustandaryzowanie tego uporządkuje i ujednolici przeprowadzanie konkursów w gminie, pozostawi 
mniejszy margines na niedomówienia i niejasności”

Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych zostało przygotowane w ramach projektu „PI NAWIKUS – Innowacyjna metoda monitoringu kontrak-
towanych usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.fundacja.e-gap.pl/nawikus).
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Parafialny Klub Sportowy Milenium 

ul. Kościelna 3
32-050 Skawina
www.pksmilenium-skawina.pl
e-mail: morawski1967@interia.pl
Kontakt telefoniczny: 500-192-992

Bank Spółdzielczy w Skawinie
Nr Konta :  36 8600 0002 0000 0020 9214 0001

Wpisany do księgi ewidencyjnej Uczniowskich Klubów 
Sportowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie 
pod numerem UKS/19

PParafialny Klub Sportowy Milenium został założony 
w 2000 roku przy parafii Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza w Skawinie. Swoją nazwę 

zawdzięcza obchodom związanym z końcem drugiego ty-
siąclecia istnienia chrześcijaństwa i świata nowożytnego. 
Pomysłodawcą założenia klubu był ks. Grzegorz Odrzy-
wołek (wówczas wikariusz „starej parafii”), który podjął 
pierwsze działania na rzecz założenia PKS Milenium. Przy 
wsparciu śp. ks. Leona Barana – proboszcza parafii, ks. 
Grzegorz podjął rozmowy z nauczycielami miejscowych 
szkół i zorganizował spotkanie, na którym powołano do 
życia Parafialny Klub Sportowy Milenium. Prezesem Za-
rządu Klubu został Stanisław Jaworski. Starosta krakow-
ski decyzją z 29 marca 2000 roku wpisał PKS Milenium 
do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych, przez co 
zatwierdził jego działalność i nadał mu osobowość praw-
ną. Wraz z rejestracją klub rozpoczął aktywną działalność 
na rzecz rozwoju kultury fizycznej u dzieci i młodzieży. Po-
wołano do życia sekcje sportowe: piłki nożnej, siatkówki 
oraz tenisa stołowego. Pierwsze treningi odbywały się na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich przy ul. ks. 
Troski. W międzyczasie ksiądz Odrzywołek wyjechał do 
pracy na Ukrainie. Przed swoim wyjazdem zdołał jednak 
zainteresować ideą klubu wielu ludzi dobrej woli. Owo-
cem jego działań było szybkie rozpoczęcie prac przy bu-
dowie boiska sportowego wraz z budynkiem klubu. Prace 
te nadzorował nowy opiekun i zarazem prezes Zarządu 
PKS Milenium ks. Krzysztof Wilk, który wraz z Zarządem 
kontynuował obraną na początku linię rozwoju. Przy 
ogromnym nakładzie pracy, wsparciu osób prywatnych 
i wielu firm ogrodzono blisko 2 hektarowy teren i wykona-
no prace drenażowe pod płytą przyszłego boiska. Gotowy 
budynek klubu wraz z boiskiem oddano do użytku pod-
czas kolejnej kadencji Zarządu, któremu przewodniczył 
prezes Zbigniew Morawski.

Dziś całkowity obraz zaplecza Parafialnego Klubu Spor-
towego Milenium zmienił się nie do poznania. Obok 
głównego boiska powstały boiska treningowe, obiekt 
posiada własny parking, jest oświetlony i monitoro-
wany. Często organizowane są tu zawody sportowe, 
rozgrywki, imprezy rekreacyjne, kulturalne oraz ogni-
ska szkolne. Stadion jest również użyczany będącym 
w potrzebie drużynom z terenu gminy. Warto zazna-
czyć, że obiekt powstał bez żadnej dotacji z zewnątrz. 

Równolegle z budową boiska PKS Milenium prowadzi 
od początku działalność merytoryczną polegającą na 
szkoleniu zawodników w poszczególnych sekcjach. Po-
czątkowo większość rozgrywek sportowych odbywała się 
głównie w ramach Związku Parafialnych Klubów Sporto-
wych. Dziś działalność klubu znacznie się rozrosła. PKS 
Milenium organizuje turnieje piłki nożnej i siatkowej dla 
drużyn zrzeszonych w Małopolskim Związku Parafialnych 
Klubów Sportowych. Wspólnie ze skawińskim Centrum 
Kultury i Sportu zorganizował również Pierwszy Dualton 
w Skawinie. Prowadzi obozy szermierki i turnieje szer-
miercze, konkursy kulturalne i wycieczki dla dzieci, po 
gminie – ich „małej ojczyźnie”. Klub szuka sojuszników 
i sponsorów gdzie się da. Wszystko wymaga ogromnej 
pracy i równie wielkiego zaangażowania. Ludzie związani 
z PKS Milenium działają bezinteresownie z poczuciem 
misji, pasją i sercem. Ich celem jest praca nad rozwo-
jem sportowym ludzi młodych. Prowadzą więc zajęcia 
z dziećmi i młodzieżą. Klub nie posiada sekcji seniorów. 
Uczestnicy zajęć, którzy osiągają dorosłość i chcą w dal-
szym ciągu być aktywnym sportowo, mogą zasilać oko-
liczne drużyny sportowe.

Prowadząc nabory dzieci do poszczególnych sekcji PKS 
Milenium nie kieruje się statusem finansowym rodziców, 
ani też wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Krótko 
mówiąc, szansę ma każdy. Jak pokazuje historia, wielu 
młodych ludzi odkryło swoje talenty i uwierzyło w siebie 
właśnie dlatego, że została stworzona alternatywa. Mło-
dzież dzięki działalności klubu ma  gdzie spędzać czas, 
może ze sobą rywalizować podczas zajęć sportowych. 
Młodzi nie muszą nudzić się pod blokami.

Działalność  Parafialnego Klubu Sportowego Milenium 
rozpoczęliśmy od piłki nożnej. Nadal jest to nasza chluba. 
Dziś chłopcy biorą udział nie tyko w rozgrywkach Para-
fialnych Klubów Sportowych, ale także w Ligach Mało-
polskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (aktualnie 
drużyny trampkarzy, młodzików, 3 drużyny orlików oraz 
drużyna żaków). Podobnie jest z sekcjami piłki siatkowej.

Chlubą PKS Milenium jest również sekcja szermierki, 
w której zajęcia prowadzi Szkoła Szermierki Szczepana 
Kuźmińskiego. W tej dyscyplinie klub od kilku lat orga-
nizuje turniej „Puchar Żubrów”. W 2015 roku jest to już 
jego czwarta edycja. Turniej szermierczy jest adresowany 
do dzieci i młodzieży, ma zasięg ogólnopolski. Parterami 

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego Milenium

w przedsięwzięciu są gminy województwa małopolskiego 
oraz Powiat Krakowski. Poszczególne zawody całego 
cyklu są rozgrywane w Skawinie, Krzeszowicach, Micha-
łowicach a tegoroczny finał odbędzie się na dziedzińcu 
Zamku Królewskiego w Niepołomicach. O popularności 
Pucharu Żubrów świadczą cyfry. W pierwszych zawo-
dach, które odbyły się w Skawinie, wzięło udział 83 
dziewcząt i 78 chłopców w wieku od 7 do 14 lat. Zawody 
w Krzeszowicach przyciągnęły do rywalizacji 111 chłop-
ców i 93 dziewczęta. Kolejne zawody przed nami. Bliższe 
informacje na ich temat można znaleźć na stronie interne-
towej: www.puchar-zubrow.pl.tl 

W oparciu o kontakty zagraniczne, klub co roku organizu-
je letnie i zimowe obozy szermiercze, m. in.: w roku 2010 
na wyspie Borkum w Niemczech (na Morzu Północnym), 
2012 Chachen w Niemczech, 2012 Nonichkirchen w Au-
strii, a w 2013 klub gościł grupę szermierzy z Litwy na 
obozie letnim w Iwoniczu.

W ramach działalności PKS Milenium organizujemy 
wycieczki z przewodnikiem po okolicznych miejscowo-
ściach, mając na celu rozwój świadomości narodowej,  
podtrzymywanie tradycji lokalnej oraz kształtowanie zain-
teresowania małą turystyką.

Równolegle z bieżącą działalnością chcemy się rozwijać, 
tworzyć nowe sekcje, wzbogacać infrastrukturę, skutecz-
nie przeciwdziałać wykluczeniu dzieci z rodzin ubogich 
lub zagrożonych patologią. Na co dzień myślimy o zdro-
wym rozwoju młodego pokolenia i póki są ludzie myślący 
podobnie jak my, nie lękamy się o przyszłość.

 
Zbigniew Morawski 

Szczepan Kuźmiński
Zdjęcia:

Archiwum PKS MILENIUM

RAZEM BLISKO KRAKOWA

Pięć gmin powiatu krakowskiego, tj. Czernichów, 
Liszki, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne, zawią-
zało partnerstwo i utworzyło podkrakowski obszar 

funkcjonalny „Blisko Krakowa”. Obszar ten charakteryzu-
je wzajemne przenikanie się i uzupełnianie funkcji zwią-
zanych m.in. z gospodarką i miejscami pracy, edukacją, 
kulturą, sportem i rekreacją, ochroną środowiska oraz ak-
tywnością społeczną. Ponadto, pozostaje on pod silnym 
wpływem - wzmacniającego się w czasie i rozszerzające-
go w przestrzeni – oddziaływania Krakowa.

Przedmiotem współpracy Lidera (gmina Skawina) i Part-
nerów, tj. Powiatu Krakowskiego, wspomnianych gmin, 
Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”, Galicyjskiej 
Izby Gospodarczej, Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, 
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 
przy wsparciu merytorycznym FRDL Małopolskiego In-
stytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Kra-
kowie, jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej 
i między samorządami dla podejmowania wspólnych 
decyzji dotyczących rozwoju obszaru funkcjonalnego.
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zwiększenie zaangażowania partnerów społecznych 
i gospodarczych,

• diagnozę i rozwój możliwości realizacyjnych sektora 
pozarządowego na terenie obszaru funkcjonalnego,

• kreowanie aktywności obywatelskiej i liderów lokal-
nych,

• rozwój współpracy międzysektorowej i międzyorga-
nizacyjnej,

• wzrost liczby zadań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe,

• wykorzystanie zasobów kulturowych do wzmacnia-
nia potencjału rozwojowego kapitału społecznego 
(wspólne przedsięwzięcia kulturowe wzmacniające 
poczucie tożsamości lokalnej),

• implementację założeń e-partycypacji i rozwój inno-
wacyjnych narzędzi służących pogłębieniu współ-
pracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej.

Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Spo-
łecznej zawiera szereg rekomendacji i wytycznych, które 
mają wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
jak również pomagać w uruchamianiu różnorodnych me-
chanizmów partycypacyjnych. Jego realizacja wymagać 
będzie ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami samo-
rządu terytorialnego, tworzącymi obszar funkcjonalny, 
a także z partnerami społecznymi. W efekcie zaprojekto-
wane działania prowadzić będą do aktywizacji pozytyw-
nych zmian w całej przestrzeni obszaru funkcjonalnego 
oraz usuwania przeszkód, które napotykają w swoim 
rozwoju wspólnoty lokalne. Partycypacja służyć ma 
nam wszystkim - dlatego warto ją rozwijać, promować 
i wspierać. Razem, we wspólnocie, jesteśmy silniejsi, 
łatwiej osiągamy założone cele i podnosimy jakość życia.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. „Razem Blisko Krakowa – zinte-
growany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, który - jako jeden 
z 15 wybranych na poziomie całego kraju - uzyskał dofinansowanie z Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz 

środków krajowych.

Jednym z fundamentalnych założeń współpracy jest 
partycypacja społeczna, rozumiana jako aktywny udział 
mieszkańców w istotnych dla wspólnoty samorządowej 
sprawach, poprzez włączanie ich w proces powstawania 
różnego rodzaju dokumentów planistycznych i strategicz-
nych, podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania 
problemów społecznych na obszarze funkcjonalnym. 
W ramach projektu przewidziano różnorodne działania 
aktywizujące mieszkańców, partnerów społecznych 
i gospodarczych; w szczególności wszystkie dokumenty 
strategiczne powstają w oparciu o metodę partycypacyj-
no-ekspercką, promowaną przez instytucje Unii Europej-
skiej. Powołane zostały Konwenty Strategiczne, będące 
reprezentacją społeczną mieszkańców całego obszaru 
funkcjonalnego, zapewniające sprawne i uspołecznione 
wypracowanie dokumentów i realizację projektu. Dzięki 
zastosowaniu takiej metody, gwarantującej szeroki udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, możliwość 
wpływania przez mieszkańców na planowane działania 

oraz wysoki poziom konsultacji społecznych, generowana 
jest nowa jakość współpracy międzysektorowej i między-
organizacyjnej na terenie całego obszaru funkcjonalnego.

Zasadniczym produktem, który powstał w ramach pro-
jektu, jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, wyznaczająca najważ-
niejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, a także 
metody weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwo-
ju, prowadzonej w przestrzeni obszaru funkcjonalnego. 
Wszelkie kwestie związane z partnerskim zarządzaniem 
sprawami publicznymi uszczegółowione zostały w doku-
mencie Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycy-
pacji Społecznej. W swoich założeniach ma on na celu:

• wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowa-
niu decyzji lokalnych,

• usprawnienie i upowszechnienie procesu konsultacji 
społecznych na terenie obszaru funkcjonalnego,

• zwiększenie poziomu wieloszczeblowego zarządza-
nia rozwojem obszaru funkcjonalnego – zgodnie z wy-
tycznymi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na 
lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie – 

CERAMIKA WYSTAWIANA BEZ GRANIC
PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WYSTAWIENNICZEJ STOWARZYSZENIA „CERAMIKA BEZ GRANIC”.

Dawid Hoinkis
Zdjęcia:

 Józef Niechaj

Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, w ramach swojej 
działalności statutowej, organizuje liczne wystawy, na 
których swoją twórczość prezentują nie tylko jego człon-

kowie, ale i zaproszeni goście bądź uczestnicy projektów przez 
owo Stowarzyszenie realizowanych. Takie projekty dotyczą 
najczęściej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, bo też za  
jedno z głównych założeń Stowarzyszenie przyjęło naukę i pro-
pagowanie warsztatu ceramicznego wśród najmłodszych. Pierw-
szą placówką wybraną do realizacji takiego projektu był Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Balicach natomiast Instytut Zootechniki 
w Balicach stał się miejscem prezentacji wystawy podsumo-
wującej projekt. Tytuł całego przedsięwzięcia stanowiło hasło 
„SOS dla przyrody”. W czasie warsztatów dzieci dowiadywały się 
o ptakach ściśle chronionych oraz o tych żyjących w ich najbliż-
szym otoczeniu i zdobytą wiedzę wykorzystywały do wykonania 
ceramicznych figurek. Młodzi adepci sztuki szybko opanowali 
dość trudny materiał jakim jest glina i stworzyli pokaźną kolekcję 
wszelkiego rodzaju urokliwych ceramicznych ptaków.

Wystawy organizowane przez Stowarzyszenie nie ograniczają 
się jedynie do prezentowania ceramiki. Często są to wystawy 
interdyscyplinarne, prezentujące różne dziedziny sztuki i różnych 
artystów w odniesieniu do wspólnego tematu. Jedną z takich 
interdyscyplinarnych prezentacji była zorganizowana w paździer-
niku ubiegłego roku wystawa pod tytułem „Pokój i dobro”. Tytuł 
ten to nawiązanie do bardzo starej formuły pozdrowienia, którą 
odnajdujemy już w II wieku p. n.e. w literaturze ludów starożytne-
go Środkowego Wschodu. Obecnie owo pozdrowienie kojarzone 
jest nierozerwalnie z postacią św. Franciszka z Asyżu i właśnie 
postawa tego świętego, nazywanego „apostołem pokoju”, była 
przedmiotem wspomnianej wcześniej wystawy. Filozofia fran-
ciszkańska stała się inspiracją dla dziewiętnastu artystów, którzy 
zaprezentowali swoje prace podczas wernisażu w „Galerii na 
krużgankach” w hebdowskim Centrum Wiara i Kultura. Uzupeł-
nieniem wystawy była kompozycja kilkudziesięciu ceramicznych 
ptaków wykonanych przez członków Stowarzyszenia.  Jeszcze 
pod koniec poprzedniego roku omawiana wystawa została prze-
niesiona do siedziby Wspólnoty Betlejem w Jaworznie, a następ-
nie na początku tego roku została zaprezentowana w Centrum 

Kultury w Słomnikach i Galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowi-
cach. Obecnie można ją oglądać w „Galerii na Styku” w Chrza-
nowie. W planach jest także prezentacja tej wystawy w „Galerii 
na Piętrze” w Zabierzowie oraz w Galerii Sztuki Współczesnej 
Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży.

W roku 2014 Stowarzyszenie zorganizowało jeszcze dwie wy-
stawy. Obie odbyły się w grudniu i właśnie z tym miesiącem były 
związane tematycznie. Pierwsza z nich to wystawa podsumowu-
jąca projekt „Szlakiem św. Mikołaja”. Projekt ten został zrealizo-
wany w Chrzanowie, mieście którego patronem jest św. Mikołaj 
z Miry. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty 
dla dzieci, w czasie których uczestnicy poznali historię o świę-
tym Mikołaju a następnie wykonali z gliny figurki biskupa. Na 
wystawie oprócz dziecięcych prac zaprezentowane zostały także 
rzeźby przedstawiające św. Mikołaja wykonane przez członków 
Stowarzyszenia. Druga z grudniowych wystaw została nazwana 
„Wokół Bożego Narodzenia” i pokazana w galerii Pałacu Vauxhall 
w Krzeszowicach. Wzięło w niej udział piętnastu członków Stowa-
rzyszenia, którzy zaprezentowali swoje różne ceramiczne prace 
związane z tematyką świąteczną jak ozdoby choinkowe, naczynia 
na wigilijny stół czy anioły.

Dotychczasową działalność wystawienniczą Stowarzyszenia 
„Ceramika bez granic” kończy wystawa „Compassio” otwarta 
w marcu tego roku w „Galerii na krużgankach” w Centrum Wiara 
i Kultura w Hebdowie. Tytuł i tematyka całej wystawy odnosi się 
bezpośrednio do przeżywania Wielkiego Postu i Świąt Zmar-
twychwstania. Do wystawy Stowarzyszenie zaprosiło dziewięt-
nastu artystów – profesorów, wykładowców i osoby związane ze 
środowiskiem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Podsumowując powyższy tekst chcę podkreślić, że zakrojona na 
szeroką skalę działalność wystawiennicza Stowarzyszenia godna 
jest uznania i pozostaje tylko mieć nadzieję, że w przyszłości cze-
ka nas jeszcze wiele ciekawych wystaw zorganizowanych przez 
tę grupę pasjonatów, których połączyła miłość do ceramiki.

(JaGaLu)
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Trochę wcześniej, bo już w maju, przed nami bardzo waż-
ne zadanie – Powiatowa Dekada z Rękodziełem. Chce-
my pokazać koleżankom z terenu powiatu krakowskiego 
i wszystkim chętnym naszą działalność oraz to, co robimy 
z przyjemnością i zapałem – robótki ręczne z bibułki (kre-
pina) i koralików. Zapewniamy, że będzie dobra zabawa.

Aktywnie uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury 
i Promocji – wernisażach, spotkaniach autorskich, kon-
certach młodych muzyków. Współpraca z dyrektor CKiP 
przynosi nam wiele satysfakcji. 

Na konsultacjach dotyczących współpracy organizacji po-
zarządowych z Powiatem Krakowskim zawsze są obecne 
i aktywne przedstawicielki „Kolibab”. Nasza aktywność 
inspiruje do dalszej pracy na rzecz społeczeństwa lokal-
nego wielu ludzi. Na Forum Organizacji Pozarządowych 
miałyśmy możliwość pokazania naszej twórczości.

Stowarzyszenie organizuje również akcje charytatywne. 
Przygotowujemy „wyprawki dla ucznia”,  zbieramy pło-
dy rolne dla Domu Dziecka i przygotowujemy upominki 
wychowankom z okazji Mikołaja. Dbamy również o swoje 
zdrowie i urodę.

Zapału do pracy i pomysłów nam nie brakuje. Zarząd Sto-
warzyszenia spotyka się regularnie raz w miesiącu. Stale 
realizujemy nasz plan działania. Naszą dewizą jest motto: 
„Ważne jest w życiu nie to, co możemy zrobić, lecz to, 
co zrobić chcemy i to, co naprawdę zrobimy”.

Renata Wiss, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich  
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „KOLIBABY”

Luborzyca 97
32-010 Kocmyrzów
e-mail: renatawiss@interia.pl
Kontakt telefoniczny :  504 743 842

NIP: 682 174 73 41
REGON: 121278701
KRS: 0000359908
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krako-
wie  Oddział w Kocmyrzowie  Luborzyca 184,  
32-010 Kocmyrzów
Nr rachunku: 15 8589 0006 0160 0680 2769 0001

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kolibaby”

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca „KOLIBABY” rozpoczęło 
swoją działalność w lipcu 2010 roku, zaraz po re-

jestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swoją nazwę 
wzięłyśmy od nazwy gminy: KO –Kocmyrzów, L – Lubo-
rzyca , I … my -  BABY.  Do stowarzyszenia przystąpiło 12 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. W chwili 
obecnej mamy 96 członków.

Celem naszego działania jest:

1. Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna, 
wspierająca inicjatywy społeczne oraz promocję 
zdrowia

2. Kultywowanie obyczajów, zwyczajów, obrzędów 
ludowych oraz przekazywanie tradycji kulinarnych 
szczególnie z terenu naszej gminy

3. Działalność na rzecz ochrony środowiska

4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym 
profilu działalności

5. Popularyzowanie wiedzy wśród kobiet wiejskich.

Organizujemy imprezy propagujące folklor i historię nasze-
go regionu. Na warsztatach rękodzieła wykonujemy różny-
mi technikami prawdziwe arcydzieła. Nasze członkinie  są 
świetnymi znawczyniami starych przepisów kulinarnych, 
zapomnianych przez wielu przyśpiewek i obyczajów lu-
dowych. Poprzez swoją działalność chcemy ocalić je od 
zapomnienia, aby młode pokolenie nie zatraciło swojej 
tożsamości narodowej i regionalnej.

Współpracujemy z przedstawicielami partii PSL działa-
jącymi na terenie naszej gminy, ze szkołami podstawo-
wymi, Kołem Nr 4 Związku Emerytów w Kocmyrzowie, 
Klubem Florystycznym działającym przy Krakowskim 
Towarzystwie Ogrodniczym, z Centrum Kultury i Promocji 
w Kocmyrzowie-Luborzycy, a przede wszystkim z władza-
mi naszej gminy, która przychylnym okiem patrzy na nasze 
poczynania  i wspiera naszą działalność.

Bierzemy czynny udział w szkoleniach i warsztatach or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie Korona Północnego 
Krakowa. Poprzez te działania mamy możliwość wyko-
rzystania nowych form pracy i pomysłów. Również dzięki 
współpracy z „Koroną” nasza działalność „wychodzi” 

poza granice naszej gminy. Dzięki temu uczestniczymy 
w pokazach kulinarnych i organizowaniu warsztatów dla 
grup spoza województwa małopolskiego. Efektem tej 
współpracy jest nawiązanie przyjacielskich stosunków 
z organizacjami z innych regionów naszego kraju. Gości-
łyśmy grupy ze Zwolenia, Mazowsza, Podlasia. Spotkania 
te łączymy zawsze z warsztatami rękodzielniczymi oraz 
wymianą doświadczeń dotyczących naszej działalności.

Prowadzimy warsztaty dla członkiń naszej organizacji oraz 
wszystkich innych osób – od dzieci po seniorki. Zajęcia 
odbywają się w świetlicy wiejskiej w Pietrzejowicach. Mia-
łyśmy między innymi pokazy tworzenia bukietów wiosen-
nych i funeralnych, decoupage, ikony, malowanie na szkle, 
tworzenie przedmiotów codziennego użytku z wikliny pa-
pierowej, haft koralikowy, cykliczne zajęcia z bibułkarstwa, 
tworzenie według starych projektów palm wielkanocnych 
i stroików bożonarodzeniowych. Prowadzimy zajęcia dla 
dzieci w szkole podstawowej w Kocmyrzowie oraz pokazy 
w naszej siedzibie w dawnym ośrodku zdrowia. Koleżanki 
z naszego Stowarzyszenia świetnie pieką i gotują, wy-
korzystujemy więc te atuty na wielu imprezach używając 
starych przepisów kulinarnych naszego regionu.

Organizujemy również cykliczne spotkania w Centrum 
Kultury i Promocji np. Wielkanocne inspiracje (wesołe 
pisanki, wielkanocny koszyczek – na tych imprezach 
zawsze nawiązujemy do tradycji świąt). W Kołach Go-
spodyń Wiejskich organizujemy spotkania integracyjne. 
W styczniu odbywa się „Pietrzejowickie kolędowanie”, 
podczas którego najstarsze mieszkanki naszej gminy 
uczą nas przepięknych pastorałek. Na początku maja 
w Goszycach rozpoczynamy grillowanie, potem poma-
gamy szkołom w organizacji  Dnia Dziecka, a w połowie 
czerwca bierzemy udział w Dożynkach Pierwocin Płodów 
Ziemi w Prusach, jesień – to kolejne spotkanie na  Święcie 
Pieczonego Ziemniaka w Maciejowicach oraz biesiada 
owocowa (zależna od urodzaju) w Łuczycach. Poznajemy 
wówczas stare piosenki ludowe, przyśpiewki, wymieniamy 
doświadczenia dotyczące dnia codziennego. 

Wielkim  świętem dla naszego Stowarzyszenia są Dni 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przygotowania do tego 
wydarzenia trwają już od początku czerwca. Podczas tej 
imprezy odbywa się konkurs potraw regionalnych. Każ-
de Koło stara się wykazać swoimi umiejętnościami kuli-
narnymi oraz bogatym wystrojem stoisk. Najważniejszą 
sprawą podczas tego święta jest jednak wyszukanie i wy-
korzystanie starych receptur i przepisów z terenu naszej 
gminy. Podczas konkursu Koło jest nagradzane za jedną 
potrawę związaną z naszym regionem. W tym roku będzie 
to szczególnie uroczyste święto. Pierwszy raz zostaną 
rozstawione namioty wystawiennicze zakupione ze 
środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 
2017 – 2013”.



JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI 
ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI
BIULETYN NGO 
Powiatu Krakowskiego

ADRES REDAKCJI:
Biuro Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

SKŁAD I DRUK:
STUDIO AGRAFKA
biuro@studioagrafka.com.pl

NAKŁAD:
500 egz

Małopolski Instytut Kultury, Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego, Gospodarze obiektów 
zapraszają na XVII edycję Małopolskich Dni 

Dziedzictwa Kulturowego (www.dnidziedzictwa.pl), 
w ramach których co roku, podczas dwóch majowych 
weekendów, można nieodpłatnie zwiedzać kilkanaście 
wybranych obiektów. 

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie czas 
– jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas 
świata. Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy 
się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świado-
mością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architek-
turą, stąd wielość kategorii jego postrzegania, rozmaite 
metody jego mierzenia. Podczas Dni Dziedzictwa będzie 
nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny 
zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach. Za-
stanowimy się nad różnymi rodzajami czasu: słonecz-
nym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za 
pomocą gnomonów, zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się 
rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi obrzędowemu 
i, mamy nadzieję, nie będzie to czas stracony. 

W 2015 roku w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego zaprezentujemy 10 zabytków, zlokalizowa-
nych na 4 trasach zwiedzania. 

Na trasie krakowskiej podczas pierwszego weekendu, 
16–17 maja, będzie można zwiedzić m.in. kościół pw. 
św. Marka Ewangelisty w Krakowie (ul. św. Marka 10, 
Kraków), posłuchać o historii tego niezwykłego miejsca 
i wspólnot tu żyjących oraz zwiedzić na co dzień niedo-
stępne przestrzenie tzw. Giedroycianum, sanktuarium 
Michała Giedroycia, pobożnego zakonnika z XV wieku. 

Na trasie zachodniej podczas pierwszego weekendu 
zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć kolonię robot-
niczą i fabrykę Bata w Chełmku. Historia firmy Bata ma 
swój początek w Zlinie, mieście położonym na czeskich 
Morawach. To właśnie tu pod koniec XIX wieku powstał 

niewielki zakład szewski, który z czasem rozrósł się i stał 
światowym imperium obuwniczym. Do ogólnoświatowej 
sieci fabryk Bata dołączyła niewielka wówczas wieś koło 
Oświęcimia. To właśnie w Chełmku w 1932 roku swoją 
działalność rozpoczęła pierwsza fabryka koncernu w Pol-
sce. Na przestrzeni kilku lat, na gruntach odkupionych od 
Adama Zygmunta Sapiehy z pobliskiego Bobrka, powsta-
ły nowocześnie zarządzany zakład produkcyjny, osiedle 
i hotele robotnicze. 

Na trasie północnej zostanie zaprezentowana kaplica 
pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach, 
która od początku swego istnienia należała do parafii 
w Niegardowie, pełniąc rolę kościoła filialnego. Pierwsza 
budowla została zniszczona, prawdopodobnie przez 
kalwinów, w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Obecna 
świątynia pochodzi z połowy XVII wieku i, co ciekawe, 
do naszych czasów przetrwała bez zasadniczych zmian 
architektonicznych. To, co jednak najpiękniejsze i naj-
cenniejsze, kryje się w jej wnętrzu. Sufit i ściany pokrywa 
polichromia pochodząca z drugiej połowy XVII wieku. Na 
szczególną uwagę zasługują wielkoformatowe przedsta-
wienia postaci świętych.

Pełna lista obiektów jest dostępna na stronie internetowej:  
www.dnidziedzictwa.pl.

Już po raz czwarty wydarzeniu towarzyszyć będzie 
bezpłatna publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, 
dziennikarki i reportażystki. Książkę będzie można otrzy-
mać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informa-
cyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Mało-
polskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Małopolski Instytut Kultury 
Kontakt: dnidziedzictwa@mik.krakow.pl

Był sobie czas


