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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

Dobrze więc wykorzystaliśmy pieniądze przyznane nam 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realiza-
cję projektu „Jedność w rozmaitości — rozmaitość w jed-
ności”,  za co chcę złożyć najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim, którzy ten projekt wymyślili a potem tak 
skutecznie realizowali. Mam tu na myśli przede wszystkim 
naszych partnerów z Fundacji Gospodarki i Administracji 
Publicznej i Małopolskiego Instytutu Samorządu Tery-
torialnego i Administracji, a po stronie powiatu naszych 
pracowników: dyrektor Biura Promocji i Współpracy  Mał-
gorzatę Zięć, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich  Lucynę Karpałę - Ostrowską, ówczesne-
go sekretarza powiatu  Mirosława Golanko i wicestarostę 
ubiegłej kadencji panią Urszulę Stochel.

Wdzięczny jestem wszystkim przedstawicielom organiza-
cji pozarządowych, którzy uwierzyli że powiat może być 
czymś więcej niż bezdusznym wykonawcą przepisów 
i tak ofiarnie uczestniczyli w spotkaniach wnosząc do 
rozważań o naszej współpracy entuzjazm, realizm i kapitał 
zaangażowania w sprawy swoich lokalnych społeczności. 
Wystarczył nam jeden rok byśmy nie tylko wzajemnie 
się „odkryli” ale  dzięki szczerości intencji, w ciągu tego 
krótkiego czasu zadecydowali o konkretnych korzystnych 
zmianach w polityce powiatu w stosunku do organizacji 
pozarządowych.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję z przekonaniem o tym, że 
to nie koniec a dopiero początek. 

Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

Szanowni Państwo!
członkowie i działacze organizacji pozarządowych  
powiatu krakowskiego!

Piszę do Państwa korzystając z możli-
wości, jaką daje ostatni już, wydawany 
w ramach projektu „Jedność w rozma-
itości - rozmaitość w jedności”, numer 
naszego biuletynu. Wybrałem formę listu,  
gdyż poprzez taki osobisty charakter  
wypowiedzi, chciałbym najmocniej jak to 

możliwe, podkreślić wielką wartość naszych wspólnych 
spotkań. Pozostanie na długo w mojej pamięci to wzajem-
ne „odkrywanie się” które nastąpiło dokładnie rok temu, 
podczas pierwszych lipcowych spotkań. Jakbyśmy dotąd 
żyli w zupełnie innych wymiarach czasu i przestrzeni,  
a nie na tej jednej ziemi krakowskiej.

 A droga, którą wspólnie pokonaliśmy w ciągu zaledwie 
jednego roku jest zaiste imponująca. Zaczęliśmy od gorz-
kiego stwierdzenia na pierwszym spotkaniu w lipcu ub. 
roku jednego z przedstawicieli NGO z gminy Iwanowice 
„Zero informacji i kontaktu, śledzę konkursy grantowe,  
gmina a potem konkursy ogólnopolskie - pomijałem 
i powiat i Urząd Marszałkowski” a  kończymy braterską 
atmosferą jaka towarzyszyła uczestnikom  III Forum NGO, 
które odbyło się na  początku czerwca tego roku.

II EDYCJA BADANIA LOKALNEGO INDEKSU 
JAKOŚCI WSPÓŁPRACY (LIJW) 

PODSUMOWANIE

Zapraszamy do lektury dziesiątego, ostatniego już nume-
ru Biuletynu NGO „Jedność w rozmaitości – rozmaitość 
w jedności” wydawanego przez Starostwo Powiatowe 
w Krakowie w ramach projektu o tym samym tytule. 

Dziękujemy wszystkim organizacjom zaangażowanym 
w tworzenie biuletynu za przekazywanie materiałów do 
publikacji, a czytelnikom za zainteresowanie naszą dzia-
łalnością i okazane wsparcie. 

Celem projektu, współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
POKL, jest rozwój potencjału trzeciego sektora w po-

wiecie krakowskim. Wierzymy, że zakończenie projektu 
w czerwcu 2015 r. nie oznacza końca naszej współpracy. 
Jest jeszcze wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń war-
tych przedstawienia. Pragniemy czynić to za pomocą 
portalu internetowego, który daje możliwość łatwego 
i szybkiego dotarcia do szerokiego grona odbiorców (bez 
ograniczeń nakładanych przez objętość biuletynu). 

Serdecznie zapraszamy do współredagowania portalu 
www.ngo.powiat.krakow.pl. 

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

Lokalny Indeks Jakości Współpracy (LIJW) jest ba-
daniem, które ma na celu ocenę współpracy organi-
zacji pozarządowych (NGO) ze Starostwem Powia-

towym w Krakowie. Powinno ono służyć jako barometr, 
który motywuje do poszukiwania przyczyn wyższego lub 
niższego poziomu współpracy.

Druga edycja badania została zrealizowana w lutym 
i marcu tego roku. Ankietę skierowano do blisko 200 
organizacji pozarządowych mających siedzibę na tere-
nie powiatu krakowskiego oraz udostępniono on-line na 
portalu www.ngo.powiat.krakow.pl. Uzyskano zwrotnie 
66 kompletnych ankiet, co pozwala obiektywnie ocenić 
jakość współpracy międzysektorowej. Ankieta miała cha-
rakter anonimowy.

Zrealizowane badanie LIJW dotyczyło sześciu wymie-
nionych niżej obszarów aktywności samorządu oraz 
organizacji pozarządowych w kontekście wzajemnej 
współpracy:

A. Zakres realizowanej współpracy.

B. Ocena administracji samorządowej.

C. Ocena organizacji pozarządowych.

D. Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy.

E. Ocena rezultatów współpracy NGO–JST.

F. Charakterystyka NGO uczestniczących w badaniu.

Poniższy wykres prezentuje, jak oceniona została jakość 
współpracy podczas I badania (kwiecień 2014 r.) oraz 
obecnie. Wyniki II badania wykazują znaczącą poprawę 
współpracy na wszystkich polach.

Informacje uzyskane podczas przeprowadzonego bada-
nia powinny posłużyć do usprawnienia i poprawy jakości 
współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Po-
niżej przedstawiono najważniejsze dane.

1. Jakość współpracy została oceniona ogólnie na po-
ziomie 3,98, co w skali 1-5 jest oceną dobrą. Pożąda-
nym będzie podjęcie działań wzmacniających współ-
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pracę szczególnie w aspekcie zakresu współpracy 
i podejścia organizacji.

2. Podjęte w minionym roku działania przyczyniły się do 
wzmocnienia każdego z obszarów zakresu współpra-
cy, w tym: tworzenia nowych rozwiązań prawnych, 
programów i strategii; realizacji zadań publicznych; 
korzystania ze wsparcia niefinansowego samorządu.

3. Aktywność NGOs na terenie powiatu krakowskiego 
koncentruje się w następujących obszarach: kultura 
i sztuka, edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, 
osoby starsze i niepełnosprawne, pomoc społeczna 
oraz sport i kultura fizyczna.

4. Intensywność współpracy określona została pozy-
tywnie przez 65% organizacji.

5. Do zalet i szans współpracy respondenci zaliczali 
dobre przygotowanie do współpracy, szczególnie 
w poniższych aspektach: 

• wypracowanie dobrych zasad współpracy, 

• systematyczne informowanie NGO za pośrednic-
twem portalu ngo.powiat.krakow.pl, 

• uruchomienie działań wspierających NGO. 

Wskazano również na takie cechy współpracy jak: do-
stępność, otwartość, ciągłość i profesjonalizm.

6. W grupie wad i problemów zwrócono uwagę na po-
niższe kwestie: 

• zbyt mało wspólnych spotkań przedstawicieli sta-
rostwa i NGO,

• zbyt mała liczba konkursów ofert i środków finan-
sowych dla NGO,

• proceduralizacja przestrzeni współpracy i biuro-
kracja. 

7. NGOs bardzo pozytywnie oceniają przedstawicieli 
samorządu w zakresie woli współpracy (91%) i przej-
rzystości procedur (83%).

8. Działania samorządu szczególnie dobrze postrzegane 
przez badanych to: diagnozowanie lokalnych pro-
blemów (85%) i informowanie o swoich działaniach 
(77%).

9. Podejście NGOs do współpracy z samorządem zo-
stało wysoko ocenione głównie w dwóch obszarach: 
wola współpracy z partnerami (89%) oraz przejrzy-
stość w działaniu (82%).

10. Rezultaty współpracy NGOs z samorządem i ich 
wpływ na jakość usług dla mieszkańców uzyskały 
notę na poziomie 4,14.



NGO NGO4 5

PODSUMOWANIE FGAP

Respondenci badania sformułowali kilka zaleceń i suge-
stii, które ich zdaniem pozwolą na poprawę jakości współ-
pracy, są to:

• usprawnienie procedur i ograniczenie biurokracji,

• zwiększenie liczby wspólnych spotkań w formie np. 
forów organizowanych minimum raz na pół roku,

• zwiększenie liczby i wartości kontraktowanych za-
dań,

• rozbudowanie portalu organizacji pozarządowych 
o np. miejsce na publikację ofert usług i produktów 
NGO,

• kontynuacja szkoleń i doradztwa dla NGO.

Adam Gałecki
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Dwa lata temu przystępując do realizacji projektu „Jed-
ność w rozmaitości, rozmaitość w jedności. Wzmoc-
nienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju 

Powiatu Krakowskiego” postawiliśmy sobie za cel zwięk-
szenie zakresu i poprawę jakości współpracy Powiatu Kra-
kowskiego z organizacjami pozarządowymi. Dziś zbliżając 
się do końca realizacji projektu, chcielibyśmy przedstawić 
Państwu, co w tym czasie udało nam się wspólnie osiągnąć. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze rezultaty projektu:

ZASADY WSPÓŁPRACY

W wyniku licznych spotkań przeprowadzonych w czasie 
trwania projektu, nie tylko informowaliśmy Państwa o moż-
liwości realizacji wspólnych działań, ale także razem two-
rzyliśmy i konsultowaliśmy zasady, zgodnie z którymi te 
działania powinny być realizowane. Wśród wypracowanych 
w projekcie dokumentów regulujących współpracę należy 
wymienić: 

• Standardy wsparcia finansowego i pozafinansowego

• Standardy konsultacji społecznych

• Ramowy regulamin powiatowej rady pożytku publicz-
nego

• Ramowy wieloletni program współpracy

• Strategię komunikacji Powiatu Krakowskiego

POSZERZENIE ZAKRESU WSPÓŁPRACY

Bardzo ważnym rezultatem projektu jest rozszerzenie za-
kresu współpracy oraz wprowadzenie przez Starostwo Po-
wiatowe nowych mechanizmów współpracy, w tym przede 
wszystkim takich, które mają na celu ułatwienie finansowa-
nia działań organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na 
zgłaszane przez Państwa problemy i propozycje przyjęto 
następujące rozwiązania: 

• Zmiany w Rocznym Programie Współpracy obejmujące 
m.in. zapisy na temat dążenia do powołania Powiatowej 
Rady Pożytku Publicznego oraz stanowiska Powiatowe-
go Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych;

• Dofinansowanie działań w trybie małych grantów, które 

umożliwiają przyznawanie dotacji w trybie pozakonkur-
sowym, co powinno stanowić dla organizacji pozarzą-
dowych istotne ułatwienie w pozyskaniu środków na 
finansowanie różnego typu przedsięwzięć;

• Przeznaczenie środków na wkład własny do projektów 
finansowanych z zewnętrznych źródeł. Brak środków 
własnych organizacji stanowi istotną barierę w pozyski-
waniu przez nie dotacji. Możliwość sfinansowania wkła-
du własnego z budżetu powiatu krakowskiego powinno 
istotnie ograniczyć wielokrotnie zgłaszany przez orga-
nizacje problem i pozytywnie wpłynąć na zwiększenie 
liczby projektów realizowanych z dotacji zewnętrznych.

• Znaczne zwiększenie środków na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe.

PORTAL INTERNETOWY  
– WWW.NGO.POWIAT.KRAKOW.PL

W ramach projektu został utworzony portal internetowy po-
święcony organizacjom pozarządowym. Portal działa pod 
adresem: www.ngo.powiat.krakow.pl i w zakresie poprawy 
jakości mechanizmów współpracy międzysektorowej od-
grywa bardzo ważna rolę. Narzędzie to nie tylko usprawnia 
komunikację, ale dodatkowo umożliwia szeroką promocję 
organizacji pozarządowych i ich działań. W tym kontekście 
należy mieć na uwadze, że skuteczna komunikacja wymaga 
dobrego przepływu informacji w różnych kierunkach, to zna-
czy zarówno od samorządu do organizacji, jak i odwrotnie tj. 
od organizacji do samorządu, a także pomiędzy organiza-
cjami. Uruchomiony w powiecie krakowskim portal spełnia 
taką funkcję. Portal internetowy to:

• Kalendarium i ogłoszenia, gdzie na bieżąco dostępne 
są aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych 
w powiecie oraz wiadomości na temat możliwości po-
zyskania środków na realizację własnych przedsięwzięć 
z różnych źródeł;

• Newsletter  - możliwość otrzymywania wszystkich in-
formacji  za pomocą newslettera w formie wiadomości 
e-mail;

• Okazja do wypromowania swojej organizacji i możliwość 

współtworzenia portalu - organizacje mogą zamiesz-
czać informacje o realizowanych wydarzeniach, dzięki 
czemu docierają one do szerszej grupy odbiorców;

• Własne strony dla organizacji pozarządowych - kolej-
na możliwość do promowania swojej działalności to 
utworzenie własnej strony internetowej, jako zakładki na 
portalu. Dzięki temu w łatwy sposób i bez dodatkowych 
kosztów organizacje mogą posługiwać się tym niezbęd-
nym w dzisiejszych czasach narzędziem;

• Mapa aktywnych NGO – na portalu utworzona została 
mapa zawierająca dane teleadresowe i najważniejsze 
informacje na temat organizacji pozarządowych działa-
jących na terenie powiatu. Mapa ta jest bardzo przydat-
na przy poszukiwania partnerów do realizacji wspólnych 
działań.

OŚRODEK WSPARCIA

Jednym z bardzo ważnych rezultatów projektu jest też utwo-
rzenia ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych. 
Powstał on, by wyjść naprzeciw potrzebom organizacji po-
zarządowych, działającym na terenie powiatu krakowskiego. 
Ośrodek mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w pok. 311. W ośrodku można skorzystać z konsultacji 
i doradztwa indywidualnego w zakresie m.in. pozyskiwania 
środków, w tym przygotowania ofert na realizację zadań 
publicznych, aspektów prawnych i finansowych, czy też roz-
woju organizacji. Ośrodek był też organizatorem wydarzeń 
integracyjno-edukacyjnych, podczas których uczestnicy 
dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie działalności 
ich organizacji oraz możliwości pozyskiwania środków fi-
nansowych. Nawiązywali też kontakty i planowali wspólne 
działania na przyszłość.

AKADEMIA NGO

W projekcie podjęliśmy także działania, które miały na 
celu bezpośrednie wsparcie organizacji pozarządowych 
oraz wzmocnienie ich potencjału, jako ważnego partnera 
współpracy międzysektorowej. Poza wskazanym powyżej 
ośrodkiem wsparcia, istotnym działaniem w tym zakresie 
była także Akademia NGO, czyli cykl szkoleniowy na temat 
funkcjonowania i zarządzania organizacjami pozarządowy-
mi. W trakcie realizacji projektu odbyły się 4 edycje szkolenia 
(łącznie 320 godzin), a ich efektem był wzrost wiedzy u około 
80 osób.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
I INICJATYW OBYWATELSKICH POWIATU 
KRAKOWSKIEGO

W wyniku realizacji projektu zorganizowane zostały trzy 
pierwsze fora organizacji pozarządowych, które stały się 
miejscem spotkania licznych przedstawicieli trzeciego sek-
tora z reprezentantami Starostwa Powiatowego w Krakowie. 
Fora były okazją do dialogu pomiędzy liderami społecznymi, 
a samorządem. Dla organizacji pozarządowych stały się one 

inspiracją do dalszych aktywnych działań, z kolei przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego mogli dowiedzieć się, jakie 
wyzwania stoją przed organizacjami i w którym kierunku 
powinny zmierzać ich wspólne działania.

BIULETYN

Wśród efektów projektu nie powinno zabraknąć także 
Biuletynu NGO, który tworzyliśmy wspólnie z Państwem. 
W ramach projektu opublikowanych zostało 10 numerów 
tego wydawnictwa. Na jego łamach znalazły się nie tylko 
informacje na temat działań projektowych oraz aktualnych 
wydarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu krakow-
skiego, ale Biuletyn NGO stał się także przestrzenią do pro-
mowania własnych organizacji. W gazecie zaprezentowane 
zostały liczne dobre praktyki. Dzięki biuletynowi organizacje 
mogły też dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem.

Celem przedstawionych powyżej działań projektowych było 
wzmocnienie współpracy międzysektorowej. Miały one cha-
rakter partycypacyjny, opierały się o proces konsultacji oraz 
spotkań z przedstawicielami III sektora. Wiele z działań zo-
stało ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie i promo-
wanie organizacji pozarządowych z powiatu krakowskiego. 
Projekt pełnił również funkcję integracyjną i animacyjną. 

Projekt „Jedność w rozmaitości, rozmaitość w jedności. 
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Po-
wiatu Krakowskiego” realizowany był w partnerstwie trzech 
instytucji: Starostwa Powiatowego w Krakowie, Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji. Jednak efekty projektu są wy-
nikiem pracy ponad 400 osób, które włączyły się w realizację 
projektu. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele ponad 200 
różnych stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, 
kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych i wielu innych 
lokalnych organizacji.

To bogactwo i różnorodność III sektora powiatu krakowskie-
go, a także aktywność i zaangażowanie organizacji poza-
rządowych i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kra-
kowie stanowi doskonały potencjał, by razem podejmować 
przedsięwzięcia na rzecz społeczności powiatu.  Chcieliby-
śmy, aby projekt stał się impulsem do realizacji wielu wspól-
nych inicjatyw, których efekty widoczne będą w przyszłości. 
Współpraca międzysektorowa nie musi być bowiem tylko 
przykrym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale 
może też przynosić obopólne korzyści. Mamy nadzieję, że 
w przypadku powiatu krakowskiego tak właśnie się stanie, 
ponieważ Państwa otwartość na dialog oraz gotowość do 
działania wróży dobrą współpracę w przyszłości!

Magdalena Banaś
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
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WSPÓŁPRACA JAKO STANDARD

25 lat samorządu lokalnego, to czas wielu suk-
cesów, ale i wyzwań, zwłaszcza w kontekście 
współpracy międzysektorowej, której kluczem 

jest partycypacja mieszkańców, mających prawo by 
uczestniczyć i współdecydować o jakości życia publicz-
nego.

Właśnie to założenie stało się kluczową motywacją dla 
samorządu powiatu krakowskiego, do przystąpienia do 
udziału w projekcie „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość 
w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na 
rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Administracji - partner projek-
tu, obok Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, 
lidera projektu dotyczącego współpracy Powiatu Krakow-
skiego z organizacjami pozarządowymi, jest jednocześnie 
reprezentantem trzeciego sektora. Dlatego też, pragniemy 
odnieść się do kilku istotnych kwestii, dotyczących „klima-
tu współpracy” w powiecie krakowskim oraz spostrzeżeń 
o „jakości”, która jest często kluczowym, choć nieformal-
nym warunkiem dobrej współpracy.

Projekt „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedno-
ści”, niewątpliwie stał się przyczynkiem do refleksji nad 
dotychczasową współpracą władz powiatu krakowskiego 
z organizacjami pozarządowymi. Refleksja ta była z na-
szego punktu widzenia istotna, gdyż jej przedmiotem było 
wsłuchanie się w głos zarówno ludzi aktywnych w swoich 
społecznościach lokalnych jak i reprezentantów sektora 
publicznego. Mieliśmy więc okazję wysłuchania tych, 
zdawać by się mogło, już naturalnych partnerów, repre-
zentujących dwa różne sektory i stojących przed różnymi 
wyzwaniami i możliwościami. 

W odniesieniu do projektu, chcielibyśmy zwrócić Państwa 
uwagę na dwie bardzo istotne kwestie:

Współpraca władz powiatu krakowskiego z organizacjami 
pozarządowymi była obecna i funkcjonowała  już wcze-
śniej na wielu poziomach. Projekt miał na celu pogłębienie 
i niejako uporządkowanie tej współpracy, poprzez analizę 
sytuacji zastanej, zidentyfikowanie jej mocnych i słabych 
stron, uporządkowanie procesów oraz określenie, bądź 
dookreślenie zasad (standardów), które sprawią, że współ-
praca ta będzie miała możliwość przebiegać w sposób 
prostszy i, miejmy nadzieję, jeszcze bardziej efektywny, niż 
dotychczas.

Podczas III Forum Organizacji Pozarządowych zorgani-
zowanym przez FRDL MISTiA w czerwcu br., podjęliśmy 
się jeszcze raz dyskusji nad założeniami wypracowanych 
w projekcie „Standardów współpracy Powiatu Krakow-
skiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami 
inicjatyw społecznych”. Przedstawiciele NGO wyrazili się 
w wielu pochlebnych słowach na temat otwartej postawy 
pracowników powiatu. Ich zaangażowanie i autentyczne 
wsłuchanie w potrzeby osób i organizacji, sprawiły, że 
w gronie ponad pięćdziesięciu osób z organizacji obec-
nych na sali, nie dało się wyczuć powszechnego dziś 
klimatu narzekania czy nic nie wnoszącej krytyki. Pojawiły 
się natomiast konkretne rekomendacje odnośnie tego co 
i w jaki sposób można zrobić by ulepszyć istniejące już 
procesy. 

Niewątpliwie jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie 
prawdziwego partnerstwa międzysektorowego w naszym 
kraju i próby uporządkowania oraz wytyczenia zasad w tym 
zakresie, są istotnym krokiem w budowie klimatu dialogu,  
jak ta podjęta w projekcie przez Powiat Krakowski. Przyjęte 
uchwałą „Standardy współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych”, mają 
uporządkować zasady współpracy, ale przede wszystkim 
stanowią istotny sygnał dla przedstawicieli trzeciego sek-
tora w powiecie, że stają się coraz bardziej istotnymi part-
nerami dialogu na rzecz kreowania atrakcyjnej przestrzeni 
życiowej – jakości życia mieszkańców powiatu krakowskie-
go. Dlatego „Standardy współpracy” określone są przez 
następujące zasady i strategie: 

1. Standardy wsparcia finansowego i pozafinansowego 
przez Powiat Krakowski

2. Standardy konsultacji społecznych programów i poli-
tyk publicznych realizowanych przez Powiat Krakow-
skii

2.1. Procedura konsultacji społecznych programów 
i polityk i publicznych realizowanych przez Powiat 
Krakowski,

2.2. Ramowy regulamin powiatowej rady pożytku pu-
blicznego w powiecie krakowskim (założenia),

2.3. Ramowy wieloletni program współpracy Powiatu 
Krakowskiego z  organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego (założenia).

3. Strategia komunikacji Powiatu Krakowskiego z organi-
zacjami pozarządowymi.

W tym kontekście, jako istotną refleksję po III Forum Orga-
nizacji Pozarządowych i Inicjatyw obywatelskich powiatu, 
należy w sposób szczególny uwzględnić 2 kwestie, poru-
szone podczas ostatniego etapu konsultacji społecznych 
standardów współpracy, realizowanych w 7 grupach 
warsztatowych:

• „Podsumowaniem warsztatu była dyskusja dotycząca 
zaangażowania środowisk lokalnych w procesy konsul-
tacyjne, w kontekście wdrażanej procedury konsultacji 
społecznych programów i polityk publicznych realizo-
wanych przez Powiat Krakowski. Zwracano uwagę na 
niekorzystną tendencję, zauważalną w środowiskach 
pozarządowych i obywatelskich, nie tylko powiatu kra-
kowskiego, ale całego kraju – z jednej strony ostatnie 
lata to promocja instrumentów partycypacyjnych (kon-
sultacje społeczne, budżety partycypacyjne, rozwią-
zania deliberatywne, itp.), z drugiej strony w praktyce 
występuje niski „odzew” na stosowane narzędzia ze 
strony środowisk pozarządowych (szczególnie małych 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych). Głosy 
te wyrażały obawę o należyte wykorzystanie proce-
dury konsultacji społecznych programów i polityk 
publicznych Powiatu Krakowskiego przez środowi-
sko pozarządowe Powiatu Krakowskiego – aktywny 
udział w konsultacjach.” (podsumowanie prac warsz-
tatu: Wojciech Odzimek, konsultant FRDL MISTiA) 
Tak sformułowana refleksja nie wymaga dodatkowego 
komentarza – to jest również wyzwanie, tym razem 
istotnie postawione przed przedstawicielami NGO i ini-
cjatyw społecznych.

• „Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali 
uwagę na konieczność potraktowania wypracowa-
nych w ramach projektu standardów współpracy jako 
przykładu dobrych praktyk w rozwoju wspólnoto-
wości i samorządności. Proponowano, by podejście 
Powiatu Krakowskiego potraktować jako model, do 
implementacji w gminach całego powiatu krakowskie-
go – aby standardy współpracy z jednostek samorzą-
du terytorialnego na terenie powiatu krakowskiego 

z NGO były uspójnione” (podsumowanie prac warsz-
tatu: Bożena Pietras-Goc, Dyrektor FRDL MISTiA). 
Niewątpliwie „Standardy” przyjęte przez powiat zostały 
ocenione pozytywnie przez środowisko przedstawicieli 
sektora pozarządowego. Zatem inicjowanie współpra-
cy międzysektorowej, przejrzystość zasad, stanowią 
wyzwania dla samorządu, nie tylko na szczeblu po-
wiatowym. Głos ten należy potraktować jako pewne 
„oczekiwanie społeczne” dalszego otwierania się na 
nową jakość współpracy przez samorządy w naszym 
kraju. Mamy też nadzieję, że przedstawiciele gmin z te-
renu powiatu, zechcą zainspirować się ocenionymi jako 
dobra praktyka standardami powiatu.

Na koniec warto przytoczyć słowa starosty Józefa Krzywo-
rzeki, który zamykając Forum powiedział: „z tego projektu 
wychodzimy bardziej uświadomieni”  - co stanowi istotną 
wartość realizacji całego projektu, gdyż współpraca wy-
maga świadomości roli i potrzeb partnera prowadzonego 
dialogu. A jak zauważyła podczas forum prof. Ewa Bo-
gacz-Wojtanowska, nic nie dadzą standardy bez otwartej 
postawy dialogu, mogą być kolejną uciążliwą procedurą, 
a chodzi o to by razem pracować na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Reasumując, należy zauważyć, że gotowość do współpra-
cy i klimat „pro”, który cechował III Forum Organizacji Po-
zarządowych, stanowi bazę do myślenia w duchu „smart 
governance”, będącym pożądaną w dzisiejszych czasach 
praktyką w procesach rządzenia. Rządzenie przyszłości 
to bowiem wsłuchanie się w głos mieszkańców i ich po-
trzeby oraz odpowiedź na nie. Takie spotkania i dyskusje 
pokazują, że po 25 latach działania samorządu w Polsce 
możemy powiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu, aby 
zgodnie z tym duchem rozwijać współpracę z sektorem 
obywatelskim.

Lidia Klimas, 
Z-ca Dyrektora FRDL MISTiA ds. Doradztwa i Rozwoju

Zdjęcie: Z archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie
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MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO

Małopolska Sieć NGO to regionalne porozumienie 
41 organizacji pozarządowych z 14 powiatów 
Małopolski, która działa na rzecz silnego i aktyw-

nego trzeciego sektora w regionie.

NASZE DZIAŁANIA TO:

SIEĆ NIE WĘDKA

• Szkolimy i doradzamy - przez to wzmacniamy poten-
cjał organizacji pozarządowych. 

• Współpracujemy z najlepszymi ekspertami z branży 
trzeciego sektora.

RAZEM SKUTECZNIEJ

• Podejmujemy wspólnie działania i projekty - branżo-
we, lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe.

• Integrujemy środowisko małopolskich NGO.

• Wspomagamy rozwój inicjatyw, wspólnot i społecz-
ności lokalnych.

NIC O NAS BEZ NAS

Podejmujemy działania rzecznicze i reprezentacyjne 
w imieniu organizacji w sieci. 

Informacja, inspiracja, rozmowa

• Wzmacniamy komunikację pomiędzy organizacjami 
i osobami działającymi  w ramach sieci.

• Wymieniamy się zasobami, doświadczeniami i infor-
macjami. 

• Organizujemy spotkania branżowe i tematyczne. 

• Korzystamy z innowacyjnych narzędzi on-line.

• Głośno o ważnych sprawach

• Promujemy sieć i jej organizacje. Prezentujemy je na 
portalu Małopolskiej Sieci NGO i w mediach. Wydaje-
my „sieciowy” newsletter.

• Promujemy ideę wolontariatu.

JAK POWSTAŁA MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO?

Nasza sieć jest efektem wspólnej pracy kilkudziesięciu 
organizacji pozarządowych z Małopolski, a jej inicjatorem 
jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - realiza-
tor projektu, w ramach którego budowana jest sieć. 

Każda z organizacji pozarządowych przystępowała do 
projektu ze swoimi oczekiwaniami związanymi z siecią, 
dlatego pierwszym etapem były warsztaty strategiczne 
w pięciu grupach regionalnych, podczas których wypra-
cowaliśmy wspólne stanowisko co do kształtu sieci.

Szczególnie ważnym etapem było zaangażowanie się 
Grupy Sterującej, która wyłoniła się spośród przedstawi-
cieli uczestników warsztatów strategicznych. W pracach 
Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO uczestniczyło 
16 osób. Zadaniem jakiemu musieli sprostać, było dopre-
cyzowanie misji i wizji Małopolskiej Sieci NGO.  Zastana-
wiano się też nad możliwymi formami prawnymi dla sieci.  
Zadawano sobie pytania - czy potrzebujemy partnerstwa 
organizacji czy może chcemy bardziej sformalizowanej 
formy współpracy w ramach sieci? 

O wypowiedzenie się w tej kwestii poproszeni zostali 
przedstawiciele wszystkich organizacji biorących  udział 
w procesie budowania Małopolskiej Sieci NGO, poprzez 
udział w ankiecie. Można było wypowiedzieć się na temat 
misji, wizji oraz formy prawnej Małopolskiej Sieci NGO. 

Podczas drugiego spotkania dyskutowano nad wynikami 
konsultacji oraz pracowano nad regulaminem sieci. Grupa 
Sterująca poświęciła wiele czasu ma wolontaryjną pracę 
nad regulaminem i umową oraz spotkała się dodatkowo 
w Krakowie, aby wprowadzić ostateczne poprawki do 
dokumentów.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA MAŁOPOLSKĄ 
SIEĆ NGO

Formalne zainaugurowanie sieci odbyło się podczas 
konferencji zorganizowanej przez Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w marcu 2015 roku. Wydarzenie zgro-
madziło w Krakowie kilkadziesiąt osób – przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej 
z regionu. Organizacje obecne na konferencji podpisały 
umowę partnerską, która przypieczętowała powstanie 
Małopolskiej Sieci NGO. Program konferencji obejmował 
też dobre praktyki sieciowania z innych województw, 
gdzie podobne rozwiązania okazały się bardzo skutecz-
ne. Obok programu merytorycznego podczas konferencji 
duży nacisk położono na integrację organizacji wchodzą-
cych w skład sieci tj. wzajemne poznanie się organizacji, 
rozmowy o doświadczeniach, refleksje na temat wyzwań 
jakie stoją przed nimi. Działania te już procentują w ra-
mach sieci.

JAK DZIAŁAMY TERAZ?

• Działamy według wspólnie wypracowanych doku-
mentów: Regulaminu, Mechanizmów Funkcjonowa-
nia oraz Karty Zasad i Wartości.

• Od kwietnia realizujemy szkolenia i doradztwo dla 
organizacji w sieci, przygotowane są one w oparciu 
o wyniki raportu z autoewaluacji organizacji, którą 
przeprowadziliśmy poprzez nowoczesne narzędzie 
on-line.

• Wydajemy „sieciowy” newsletter” z informacjami na 
temat III sektora oraz funkcjonujemy na  portalach 
społecznościowych.

• W maju i czerwcu odbyły się branżowe spotkania ne-
tworkingowe w różnych częściach naszego regionu, 
organizowane przez organizacje członkowskie z Ma-
łopolskiej Sieci NGO.

CO DALEJ?

• 27 czerwca 2015, podczas drugiej już konferencji od-
będą się obrady Forum Ogólnego Małopolskiej Sieci 
NGO oraz wybory do gremiów decyzyjnych MSNGO, 
w tym Grupy Koordynującej.

• Do końca projektu zakończymy pracę nad portalem 
internetowym Małopolskiej Sieci NGO, w którym 
poza witryną internetową znajdzie się strefa człon-
kowska dostępna tylko dla organizacji w sieci.

JAKA JEST MISJA MS NGO?

Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie 
małopolskich organizacji pozarządowych oraz wspieramy 
aktywność obywatelską.  

Jeżeli te wartości są Państwu bliskie, serdecznie zapra-
szamy Waszą organizację, działającą na terenie powiatu 
krakowskiego do przyłączenia się do Małopolskiej Sieci 
Organizacji Pozarządowych!

Wszelkie informacje pod nr tel. 12 418 77 61 (78)
ngo.siec@kolping.pl
www.ngo.kolping.pl 

Tekst i zdjęcia: 
Zespół MS NGO
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byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy 
Zabierzów z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na czele. Od pięciu lat współpracujemy 
z Parafialnym Klubem Sportowym JADWIGA z Krakowa 
oraz ze Stowarzyszeniem PARAFIADA im. św. Józefa 
Kalasantego w Warszawie. Dzięki współpracy ze stowa-
rzyszeniami Świetlica Środowiskowa w Więckowicach 
poszerza swoją ofertę o dodatkowe interesujące imprezy 
kulturalne i zawody sportowe. W Krakowie od kilku lat JA-
DWIGA organizuje „Parafiadę Archidiecezji Krakowskiej”. 
Jest to impreza w której stale bierzemy udział. Dzieci 
i młodzież mają wtedy wspaniałą okazję do rywalizacji 
w wielu dyscyplinach (np. tenis stołowy, ringo, konkursy 
plastyczne). Mogą też zobaczyć prezentacje o tematyce 
religijnej. Ze Stowarzyszeniem PARAFIADA od trzech 
lat współorganizujemy z kolei Piknik Rodzinny w Więc-
kowicach. Jest on w znacznej części finansowany przez 
to stowarzyszenie. Do udziału w pikniku zaproszeni są 

zawsze wszyscy mieszkań-
cy Więckowic i okolicznych 
miejscowości. Od kilku lat 
świetlica współpracuje także 
z Oddziałem PTTK w Krako-
wie, organizującym w okre-
sie ferii zimowych wyjazdy 
edukacyjno – historyczne 
do różnych miejsc powiatu 
krakowskiego i Małopolski. 
Dzieci i młodzież z radością 
biorą udział w tych wyciecz-
kach.

W a ż n y m  w y d a r z e n i e m 
w życiu wsi oraz Świetlicy Środowiskowej w Więckowi-
cach była w 2009 roku uroczystość posadzenia dębu 
katyńskiego ku czci pamięci kpt. Michała Jana Benescha. 
Uroczystość ta wpisała się w realizację ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Katyń...ocalić od zapomnienia”. 
Z okazji uroczystości otrzymaliśmy specjalne pismo od 
śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Było to dla nas 
duże wyróżnienie i zaszczyt.

Mam nadzieję, że Świetlica Środowiskowa w Więckowi-
cach w dalszym ciągu będzie się prężnie rozwijała. Przed 
nami stoi jeszcze wiele wyzwań i celów do zdobycia. 
Dlatego zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej 
świetlicy i wniesienia własnego wkładu w jej rozwój.

Tekst i zdjęcie: 
Adam Wierzbicki

Świetlica Środowiskowa w Więckowicach

MOJE ŻYCZENIE NA KONIEC PROJEKTU…

Cztery cykle spotkań konsultacyjnych, kilkanaście 
spotkań integracyjno-edukacyjnych, spotkania 
i doradztwo w Ośrodku Wsparcia, podróże po 

wszystkich gminach powiatu krakowskiego, poznawanie 
miejscowości, w których wielu z nas nigdy nie było, wiele 
nowych kontaktów, a nade wszystko mnóstwo inspiracji, 
płynących z różnorodności…

Tak, organizacje pozarządowe istotnie się różnią: struk-
turą, charakterem, zasięgiem i obszarem działania, lokali-
zacją na mapie powiatu. Wiele z nich działa tylko lokalnie, 
animują życie swojej małej społeczności, wypełniają czas 
wolny dzieci, młodzieży, całych rodzin, różnorodnymi 
zajęciami plastycznymi, muzycznymi, sportowymi. Orga-
nizują festyny, pikniki, rajdy rowerowe, przeglądy i festi-
wale, kultywują tradycje lokalne, regionalne, patriotyczne 
i religijne. 

Dbają o zachowanie dziedzictwa narodowego i szacunek 
dla historii i tradycji.

Liderzy tych organizacji to najczęściej jedna, dwie, trzy 
osoby. Zapaleńcy, wariaci, społecznicy, którzy w sposób 
szczególny cenią i rozumieją idee społeczeństwa oby-
watelskiego. Wiedzą, że tzw. „oni”, którzy dadzą, zrobią 
i załatwią, nie istnieją. To, w jakim otoczeniu i środowisku 
żyjemy, zależy od nas samych, naszych sąsiadów i znajo-
mych i podejmowanych przez nas inicjatyw.

Natomiast pomysłodawcy tych przedsięwzięć, aby móc 
je realizować, muszą pozyskać na nie środki, a często 
i grupę wolontariuszy.

Konkursów grantowych jest mnóstwo! Najczęściej się-
gamy po środki pochodzące z tych najpopularniejszych 
i - w ocenie wielu - najłatwiejszych, przyznawanych przez 
urzędy gminne i miejskie. W tym przypadku zazwyczaj 
znamy burmistrza, wójta, sekretarza i urzędnika, który 
doradzi nam, jak poprawnie wypełnić wniosek i podpowie 
czy mamy szansę na otrzymanie dotacji.

Natomiast dla wielu organizacji pozyskanie dotacji z Po-
wiatu Krakowskiego wydawało się czymś odległym i bar-
dzo trudnym. Być może jedną z przyczyn tego stanu była 
niewystarczająca wiedza o konkursach ofert, organizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Kolejna 
przeszkoda, to wyobrażenie o bardzo wysokim pozio-
mie składanych ofert oraz skomplikowanym rozliczeniu 
projektu. Tymczasem, oferty do wszystkich praktycznie 
konkursów (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), 
składamy na takim samym formularzu, co wręcz ułatwia, 
a nie utrudnia aplikowanie.

Ważnym i słusznym wymogiem jest, aby przy realizacji 
zadań na poziomie powiatowym angażować przynajmniej 
trzy gminy z terenu powiatu krakowskiego. I myślę, że 
w tym momencie to już chyba nie problem! Spotkania 
edukacyjne, konsultacyjne, integracyjne dały organiza-
cjom możliwość wzajemnego poznania, rozpoznania 
swoich silnych stron, możliwości i zakresu działania. 

Już nawiązały się pierwsze partnerstwa, już sąsiadujące 
ze sobą gminy planują wspólne projekty. I o to chodziło 
w tym projekcie, o pogłębienie dialogu między przedsta-
wicielami Powiatu Krakowskiego i NGO, ale także między 
przedstawicielami samych organizacji, którzy, podejmu-
jąc wspólne działania mają większą siłę przebicia, więk-
sze możliwości działania, są bardziej słyszalni i widoczni. 
A przede wszystkim mogą skuteczniej wypełniać swoją 
misję i realizować statutowe cele.

Różnorodność organizacji, zapisana w tytule naszego 
projektu to gwarancja różnorodności działań na obsza-
rze wszystkich siedemnastu gmin naszego powiatu. To 
ogromny potencjał do wykorzystania i zagospodarowa-
nia. 

To rzesza liderów, społeczników i wolontariuszy – miesz-
kańców naszych gmin, naszych obywateli. Im wszystkim 
zależy na budowania społeczeństwa obywatelskiego 
i doskonałej współpracy z samorządem. Myślę, że dzięki 
realizacji tego projektu, ta współpraca stała się możliwa, 
a od dobrych kilku miesięcy jest realizowana w sposób 
wyjątkowo profesjonalny i z dużym entuzjazmem po obu 
stronach.

I niech tak już zostanie. Czego Państwu, powiatowi kra-
kowskiemu i sobie samej życzę!

Tekst i zdjęcie: 
Monika Dudek

Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 
W WIĘCKOWICACH 

W 2007 roku Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Zabierzowie 
zaproponowała mi stworzenie od podstaw 

Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Więc-
kowicach. Pracę instruktora rozpocząłem z lekkim nie-
pokojem. Jednak po 7 latach działalności świetlica działa 
bardzo prężnie na wielu płaszczyznach. Dziś z przekona-
niem mogę powiedzieć, że prowadzenie zajęć z dziećmi 
i młodzieżą przerodziło się w moją pasję.

Świetlica o profilu opiekuńczo - wychowawczym po-
czątkowo była czynna dwa razy w tygodniu. Później 
w trakcie jej działalności zwiększono zajęcia do trzech dni 
w tygodniu. Placówka obejmuje swoim działaniem dzieci 
i młodzież z terenu sołectwa Więckowice, a jej głównym 
założeniem jest prowadzenie zajęć sportowych, rekre-
acyjnych, edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianej 
profilaktyki. 

Świetl ica Środowiskowa 
w Więckowicach od począt-
ku swojej działalności współ-
pracuje z klubem sportowym 
LKS Potok Więckowice. 
W ramach tej współpracy 
zrealizowaliśmy wspólnie 
wiele ciekawych projektów. 
Najważniejszy z nich pn. 
„Bliskie sercu Więckowice” 
trwał trzy lata. Dzięki temu 
projektowi udało się znacz-
nie rozszerzyć działalność 
świetlicy m.in. o coroczne 
wyjazdy kolonijne do Wisły, Zakrzowa, Włodawy, Klusz-
kowców. Bez środków finansowych z zewnątrz rozsze-
rzenie działalności nie byłoby możliwe. Oprócz wyjazdów 
kolonijnych organizowaliśmy również krótkie wycieczki 
autokarowe (m.in. Pieniny – Ludźmierz, Szczawnica, 
Zakopane, Tarnów, Zalipie, Tuchów, Ciężkowice, San-
domierz, Pszczyna, Żywiec, Oświęcim, Alwernia, Zator, 
Inwałd, Kalwaria Zebrzydowska, Bochnia, Wisła, Klusz-
kowce, Włodawa, Częstochowa, Ogrodzieniec, Sando-
mierz, Wrocław, Góra Św. Anny, Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie, Warszawa). Podczas tych wycieczek dzieci 
wraz z towarzyszącymi im dziadkami i rodzicami tworzą 
niepowtarzalny klimat „rodzinnych wycieczek”. 

Dziś Świetlica Środowiskowa przy współpracy z LKS 
Potok Więckowice, swym zasięgiem obejmuje nie tyl-
ko teren sołectwa Więckowice, ale również otwiera się 
dla wszystkich chętnych z terenu gminy Zabierzów. Nie 



NGO NGO12 13

LGD  
Jurajska Kraina

ul. Szkolna 4
32-043 Skała
www.jurajskakraina.pl
e-mail: biuro@jurajskakraina.pl
Kontakt telefoniczny: 12-380-10-61

NIP: 5130177490
REGON: 120819922
KRS: 0000309941
Konto bankowe: 85 8450 0005 0020 0210 2714 0001
BS w Wolbromiu oddział w Skale,  
32-043 Skała, ul. Rynek 11

Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” jest 
stowarzyszeniem obejmującym teren pięciu gmin: 
Iwanowice, Sułoszowa, Jerzmanowice – Przeginia, 

Słomniki oraz Skała. Trzy pierwsze gminy są gminami 
wiejskimi, dwie pozostałe miejsko-wiejskimi. 

Obszar LGD „Jurajska Kraina” znajduje się w północnej 
części powiatu krakowskiego. Charakterystyczną cechą 
tego obszaru są wapienne ostańce o rozmaitych kształ-
tach. Ciekawą rzeźbę terenu uzupełniają krasowe doliny 
rzeczne oraz odwiedzane przez turystów z całej Polski 
jaskinie: Łokietka, Ciemna i Nietoperzowa. 

W obrębie LGD „Jurajska Kraina” znajdują się znane 
w całym kraju zabytki. Do najcenniejszych należą: zamek 
w Pieskowej Skale oraz ruiny zamku w Ojcowie. Ponadto 
bliskość Krakowa sprawia, że obszar LGD stał się celem 
weekendowych wycieczek dla mieszkańców tego mia-
sta. Na krótkie urlopy przyjeżdżają w te strony również 
mieszkańcy Częstochowy, Kielc oraz miast wojewódz-
twa śląskiego. 

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” 
stwarza dobre warunki do wypoczynku dla całej rodziny. 
Dorobek historyczny i kulturowy podnosi dodatkowo 
atrakcyjność turystyczną regionu. Przez obszar LGD 
przebiegają znane szlaki turystyczne. Jedne z nich łączą 
zabytki, inne ciekawe elementy przyrody. Do najważniej-
szych i najpopularniejszych należą: Szlak Orlich Gniazd, 
Szlak Warowni Jurajskich, Szlak Dolinek Jurajskich. 
Dziedzictwo kulturowe obszaru uzupełniają ludowe 
tradycje, pieśni, legendy, a także potrawy promowane 
podczas corocznych wydarzeń kulturalnych.

Stowarzyszenie Jurajska Kraina w ramach swojej działal-
ności organizacje imprezy cykliczne takie jak: 

Jarmark Skalski jest to wydarzenie, które nawiązuje 
do historycznych targów organizowanych przed laty na 
rynku w Skale. Podczas Jarmarku panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich częstują uczestników wydarzenia swoimi po-
trawami, domowymi wypiekami i nalewkami. W ramach 
promocji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Małopolskiego, podczas Jarmarku organi-
zowany jest Małopolski Piknik Europejski z Urzędem 
Marszałkowskim. W namiocie tworzona jest strefa dla 
najmłodszych z atrakcyjnymi zabawami i konkursami. 

Noc w Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale którą 

LGD „Jurajska Kraina” współorganizowała we współpra-
cy z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Impreza odbywa-
ła się już dwukrotnie (2012 i 2013 r.) w drugiej połowie 
lipca, dzięki czemu przyciągnęła wielu turystów oraz 
mieszkańców okolicznych gmin, w sumie ponad 400 
osób. Noc w Muzeum jest znakomitą okazją do nocne-
go, bezpłatnego zwiedzania zamku. Odwiedzający mogą 
podziwiać zabytkowe wnętrza i zbiory muzealne. Zamek 
w Pieskowej Skale to miejsce wyjątkowe, znane z wielu 
polskich dzieł kinematografii. Przechodząc się po kom-
natach, zwłaszcza podczas nocnego zwiedzania zamku, 
możemy wspominać sceny z „Ogniem i Mieczem” czy 
też z „Janosika”.

Festiwal Godki Krakowskiej w Gminie Iwanowice do 
udziału, w którym zapraszani są bajarze i śpiewacy re-
prezentujący gminy powiatów: krakowskiego, olkuskie-
go, proszowickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, 
wielickiego, bocheńskiego, wadowickiego oraz miasto 
Kraków. Uczestnicy językiem gwary krakowskiej pre-
zentowali przyśpiewki, legendy, wydarzenia związane 
z tradycją swojego regionu. Festiwalowi patronują: mar-
szałek województwa małopolskiego Marek Sowa i staro-
sta krakowski Józef Krzyworzeka. Patronami medialnymi 
są: Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, Radio 
Kraków S.A. oraz Głos Iwanowic. Jest to wydarzenie 
gromadzące ogromną publiczność z całej Małopolski.

Wieczór Niepodległości w Jerzmanowicach, którego 
celem jest kultywowanie patriotycznych tradycji, przypo-

mnienie o ważnych dla narodu polskiego wydarzeniach 
historycznych. Impreza przyciąga szerokie rzesze miesz-
kańców gminy Jerzmanowice-Przeginia, jak również 
zaproszonych gości. Przy akompaniamencie Jerzego 
Michała Bożyka z Piwnicy pod Baranami w Krakowie, 
kilkaset osób śpiewa pieśni patriotyczne, dając świa-
dectwo swego patriotyzmu i przywiązania do tradycji. 
Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
w którym uczestniczy ponad 700 osób.

Opłatek w gminie Jerzmanowice-Przeginia który 

jest okazją do spotkania mieszkańców gminy przy bla-
sku ogniska i niesionych pochodni. Podczas spotka-
nia opłatkowego odbywa się również konkurs szopek 
i wspólne śpiewanie kolęd. W programie imprezy znala-
zły się: Introit Adwentowo-Bożonarodzeniowy (Orkiestra 
Dęta z Racławic i Czubrowic pod kierunkiem kapelmi-
strza Mariusza Mazura oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości Łazy), Orszak do Betlejem, życzenia dla 
mieszkańców gminy, adwentowy poczęstunek oraz nie-
spodzianki dla zebranych osób. W wydarzeniu uczestni-
czyło ponad 1000osób.

Jurajska Kraina wspiera aktywność fizyczną poprzez 
organizację turniejów piłkarskich czy festynów sporto-
wych, takich jak Jurajskie Euro 2012, Jurajski Mundial 
2014, Jurajski Puchar Piłki Siatkowej, Liga Jurajska 
dla uczniów gimnazjum czy Festyny sportowe. Juraj-

skie Euro 2012, Jurajski Mundial 2014 są to imprezy 
w których biorą udział wszystkie dzieci szkół podsta-
wowych ze wszystkich gmin należących do Jurajskiej 
Krainy, około 300 uczniów. W ramach tych turniejów 
Jurajska Kraina zapewnia wszystkim uczestnikom Juraj-
skiego Euro i Mundialu koszulki w kolorach drużyn, które 
oficjalnie biorą udział w Euro czy Mundialu. W ramach 
turniejów nagradzane są cztery pierwsze drużyny, wrę-
czane są pamiątkowe medale i puchary, wyłaniany jest 
najlepszy napastnik, zawodnik, strzelec i bramkarz. 
Turnieje sprawiają radość młodym sportowcom, a dla 
Jurajskiej Krainy jest okazją do upowszechnienia swojej 
działalności wśród najmłodszych. 

Stowarzyszenie przyczynia się do poprawy bezpieczeń-
stwa wśród uczniów na drogach poprzez przeprowa-
dzoną akcje, „Bezpiecznie z Jurajską Krainą”. Akcja 
była skierowana do dzieci z „zerówek” i uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych. Uczniowie otrzymali 
odblaskowe elementy – worki szkolne, opaski na ramię 
i breloki do tornistrów oraz uczestniczyli w prelekcji na 
temat zasad bezpieczeństwa na drodze którą prowadzili 
funkcjonariusze Policji.

Działalność LGD Jurajska Kraina skupia się na w czte-
rech obszarach działania PROW (Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich):

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Jurajskiej Krainy
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1. Małe Projekty,

2. Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, 

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

4. Odnowa i rozwój wsi.

W ramach tych działań w okresie programowania 2007-
2013 zostały zrealizowane projekty, które dotyczyły mię-
dzy innymi organizacji warsztatów dla dzieci, młodzieży 
i seniorów. 

Jako przykład można wymienić: Warsztaty garncar-
skie, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rze-
miosła, które przybliżyły młodzieży tradycyjne metody 
wyrabiania naczyń i innych wyrobów z gliny, używanych 
przez naszych przodków,

Warsztaty edukacyjno-muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży oraz zakup instrumentów muzycznych dla 
dzieci i młodzieży. Projekt miał na celu promowanie 
utalentowanych młodych ludzi, popularyzację twórczo-
ści muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej 
i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia 
warsztatu instrumentalnego.

Warsztaty fotograficzne, dziennikarskie i grafiki 
komputerowej mające na celu wyposażenie dzieci 
i młodzieży w konkretne umiejętności. Prowadzenie 
zajęć o charakterze edukacyjnym, tj. warsztatów fo-
tograficzno-dziennikarskich oraz warsztatów grafiki 
komputerowej, zakończyło się stworzeniem materiałów 
promujących region, jego dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze.

Organizacji szkółek narciarskich i pływackich - Białe 
szaleństwo - mistrzostwa gminy Jerzmanowice-
-Przeginia w narciarstwie alpejskim i snowboardzie 
i Szkółka bezpiecznego pływania wraz z zawodami 
sportowymi na jej zakończenie.

Ważnym dokonaniem stowarzyszenia było przyczynienie 
się do poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyj-
nej poprzez budowę, modernizację lub doposażenie 
bazy sportowej (boisk, klubów sportowych)  z terenu 
LGD Jurajska Kraina oraz 20 świetlic czego efektem 

są pięknie wyposażone świetlice, utworzenie 1 strzel-
nicy sportowej, 1 siłowni, 1 ścianki wspinaczkowej. Na 
terenie LGD powstało 10 placów zabaw, w tym 5 stref 
rekreacji w postaci placów zabaw wraz z siłowniami ze-
wnętrznymi, 3 projekty, których celem jest kultywowanie 
lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla 
Kół Gospodyń Wiejskich. Współfinansowano w sumie 9 
projektów dotyczących tworzenia i rozwoju mikroprzed-
siębiorstw i rolników, którzy tworzyli alternatywne źródła 
dochodu na obszarach wiejskich.

Warto też wspomnieć projektach zrealizowanych w Oj-
cowskim Parku Narodowym, dotyczących Utworzenia 
Ścieżki edukacyjnej pn. Stawy rybne w Ojcowskim 
Parku Narodowym wraz z organizacją szkolenia 
i Modernizacji szlaku turystycznego z Doliny Prądni-
ka do kościoła w Grodzisku - zespół architektoniczny 
Pustelni Bł. Salomei. Są to projekty służące lokalnej 
społeczności, jak i licznie odwiedzającym ten obszar 
turystom. 

W przypadku pierwszego projektu podczas wędrówki 
po Ojcowskim Parku Narodowym można przysiąść i za-
smakować pysznego wędzonego lub grillowanego na 
miejscu pstrąga z pobliskich stawów, mieszczących się 
nieopodal ścieżki edukacyjnej.

Drugi projekt miał na celu poprawę stanu istniejącego 
szlaku, który prowadzi do pięknego zespołu architekto-
nicznego Pustelni bł. Salomei, skąd rozlega się piękny 
widok na Dolinę Prądnika.

LGD Jurajska Kraina realizuje też projekty współ-
pracy z innymi LGD z Małopolski takie jak „Nordic 
Walking Park na Jurze” oraz „Północno-zachodnia 
Małopolska –„Lubię to”. 

Celem projektu współpracy „Nordic Walking Park na 
Jurze” jest rozwój turystyki aktywnej w oparciu o lokal-
ne zasoby przyrodniczo-kulturowe poprzez utworze-
nie parków Nordic Walking na obszarze sześciu gmin 
położonych na terenie dwóch LGD - „Jurajska Kraina” 
oraz „Zdrój” tj. Iwanowic, Jerzmanowic-Przegini, Skały, 
Słomnik, Sułoszowej i Krzeszowic. Realizacja projektu 
wpłynie na zwiększenie liczby osób aktywnie wypoczy-

wających poprzez uprawianie sportu i aktywną rekre-
ację, zwiększenie liczby turystów, a także urozmaicenie 
oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez udostępnienie 
profesjonalnie oznakowanych szlaków pieszych. 

W ramach projektu zostało wytyczone, oznakowane 
i poddane certyfikacji 6 Nordic Walking Parków obejmu-
jących prawie 200 km tras oraz zostało przeszkolonych 
15 osób na instruktora Nordic Walking. Autorski projekt, 
który obejmuje trasy o różnej trudności i długości połą-
czone w precyzyjnie stworzoną sieć pętli, jest rozwiąza-
niem innowacyjnym i przyczyni się do rozwoju turystyki 
aktywnej na terenie LGD Jurajska Kraina i LGD Zdrój 

Projekt współpracy „Północno-zachodnia Małopolska 
–„Lubię to” polega na opracowaniu wspólnej oferty tury-
stycznej dla osób chcących na weekend wyjechać poza 
miasto na teren północnozachodniej Małopolski oraz na 
dotarciu z tą ofertą do potencjalnych odbiorców. 

Projekt wykorzystuje silne strony obszaru oraz rozpro-
pagowanie atrakcji poprzez utworzenie wspólnego por-
talu internetowego http://zachodniamalopolska.pl/ wraz 
z aplikacją mobilną, które będą zawierać następujące 
funkcjonalności: 

5. Wspólna baza (katalog) obiektów (przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych, gastronomicznych, noc-
legowych i rekreacyjnych) z obszaru pzm;

6. Szlaki tematyczne w formie gps (np. Rekreacja, kul-
tura, historia, kulinaria) adresowane do różnych grup 
odbiorców np. Rodziny z dziećmi, turystyka aktywna. 
Szlaki przebiegają po obszarze partnerów projektu; 

7. Inteligentny planer wycieczek, który pozwala na wy-
tyczenie indywidulanej wycieczki po obszarze pzm;

8. Wirtualny spacer po obszarze pzm;

9. Aktualne informacje o wydarzeniach kulturalnych i re-
kreacyjnych na obszarze pzm.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
Jurajska Kraina

SANKOWIA  CUP - 2015 ORLIKI 2004/2005

W sobotę 27 czerwca,  zarząd  Parafialnego Klubu Sporto-
wego Sankowia Sanka przy wsparciu finansowym Powiatu 
Krakowskiego zorganizował piłkarską imprezę dla zawodników 
z rocznika 2004/2005 (kategoria Orlik) pod nazwą Sankowia 
CUP - 2015. W zawodach udział wzięło dwanaście drużyn 
piłkarskich: Sankowia Sanka (gospodarz), Triumf Alwernia, 
Górzanka Nawojowa Góra, UKS Tenczynek, Wolanka Wola 
Filipowska, AP Mam Talent Krzeszowice,  Kmita Zabierzów, 
Milenium Skawina, Maszycanka Maszyce, Lotnik Kryspinów 
oraz drużyny Myślenice i Trzciana 2000. Drużyny uczestniczą-
ce w turnieju zostały podzielone na trzy grupy  i grały ze sobą 
systemem „każdy z każdym”. Po zakończeniu gier w grupach 
powstawały kolejne grupy półfinałowe i faza finałowa również 
w grupie. Rywalizacja była bardzo zacięta, zawodnikom towa-
rzyszyli oprócz trenerów, także rodzice, którzy przeżywając grę 
swoich pociech głośno ich dopingowali. W sumie w turnieju 
uczestniczyło 128 zawodników. Po zakończeniu zmagań na 
boisku każdy z zawodników został uhonorowany okoliczno-
ściowym medalem, każda drużyna otrzymała puchar, a jak 
powiedział prowadzący turniej - Kazimierz Śliwiński nikt w tym 
turnieju nie przegrał, ale klasyfikację końcową trzeba było 
zrobić i tak: pierwsze miejsce w Turnieju zajęła drużyna Kmita 
Zabierzów, drugie Trzciana 2000, trzecie Milenium Skawina. 
Następne miejsca przypadły kolejno: Mam Talent,   Triumf 
Alwernia, Wolanka, Lotnik, Dalin, Sankowia, Maszycanka, 
Tenczynek i Górzanka. Ponadto prowadzono klasyfikację: 
Najlepszy Zawodnik Turnieju - Rusin Adrian z Kmity, Najlepsza 
Zawodniczka Turnieju - siostry Otylia i Oliwia Kuciel z Lotnika 
Kryspinów, Król Strzelców - Mastalski Jakub z Triumf Alwernia, 
Najlepszy Bramkarz Turnieju - Kucharski Szymon z Kmity, 
Najlepszy Rozgrywający Turnieju - Żołna Sebastian z Trzciany, 
Najlepszy Obrońca Turnieju - Moskała Bartosz z Milenium, Naj-
młodszy Zawodnik Turnieju - Konik Kacper z Sankowi, Najlep-
szy Żongler - Słupina Konrad z Milenium. Król Rzutów Karnych 
- Konik Kamil z Sankowi.  Wybrano też najlepszych zawodni-
ków w poszczególnych drużynach. Byli to: z Kmity - Molik Da-
wid, z Trzciany - Stochel Mateusz, z Milenium - Niechaj Jakub, 
Mam Talent - Łydek Karol, Triumf - Mastalski Jakub, Wolanka 
- Kaczara Kacper, Lotnik - Hajto Adrian, Dalin - Makuch Igor, 
Sankowia - Kościółek Jakub, Maszycanka - Tomczyk Olaf, 
Tenczynek - Klimkowicz Jakub, oraz z Górzanki - Król Seba-
stian.   

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Wojciech Pałka wrę-
czając nagrody pogratulował wszystkim uczestnikom i wyraził 
nadzieję, że tak bardzo udana impreza sportowa dla naj-
młodszych zawodników będzie w przyszłości kontynuowana. 
Organizatorami imiennie z ramienia PKS Sankowia Sanka byli: 
Kazimierz Śliwiński, Hrycaniuk Sławomir, Mateusz Śliwiński. 
Opiekę medyczną sprawował Marcin Kryda, natomiast sędzio-
wali: Piotr Turcza, Tomasz Tatarzyński z KS Kraków.  

Jerzy Wnęk
Radny Powiatu Krakowskiego
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DLACZEGO „ZIELONE ŚWIATŁO”?

Nazwa naszego Stowarzyszenia to fragment hasła z kam-
panii samorządowej, które odnosi się do chęci ożywienia 
i integracji miejscowej społeczności. Kilka lat temu grupa 
mieszkańców postanowiła zachęcić do realizacji tych 
założeń poprzez inicjowanie wspólnych działań. Powsta-
jące stowarzyszenie miało na celu wspieranie oddolnych 
inicjatyw oraz wsparcie władzy samorządowej w podej-
mowaniu działań na rzecz Wrząsowic.

POCZĄTKI STOWARZYSZENIA

Pomysły opisane powyżej zostały sformalizowane 
w styczniu 2011 roku podczas zebrania założycielskiego 
z udziałem 30 członków założycieli. Osobami zakładają-
cymi stowarzyszenie byli mieszkańcy Wrząsowic, zarów-
no  rodowici wrząsowiczanie jak i osoby nowoprzybyłe do 
miejscowości, czyli „wlazłoki”. Impulsem do rozpoczęcia 
działań była zmiana władzy samorządowej i „nowe otwar-
cie” w gminie Świątniki Górne.

Główny, statutowy cel działalności: aktywizowanie i inte-
growanie środowiska lokalnego, realizowany jest przez 
kolejne działania inicjowane i wspierane przez stowarzy-
szenie. Od początku skupiliśmy się na zadaniach waż-
nych, przede wszystkim, dla Wrząsowic. Szeroki zakres 
działań, wynikający ze statutu, pozwala na różnorodne 
działania, których przykłady przedstawimy poniżej.

NASZE POCZYNANIA

Zaczęliśmy od rzeczy najprostszych: porządków wokół 
nas. Tak zrodziła się pierwsza inicjatywa, która trwa nadal 
– akcja „Sprzątamy Wrząsowice”.  Mamy za sobą już pięć 
edycji, które znacznie poprawiły stan naszego środowiska 
i poziom świadomości społecznej na temat gospodarki 
odpadami. Mieszkańcy mają na swoim koncie setki ze-
branych worków śmieci zalegających przy naszych dro-
gach i w okolicznych lasach. Najważniejszym przesłaniem 
akcji jest pokazanie, że wszyscy jesteśmy za ten stan 
odpowiedzialni. Do inicjatywy włączają się mieszkańcy 
w każdym wieku, bo najlepszą formą wychowania jest 
przecież dobry przykład.

W kolejnym roku działalności udało się zapoczątkować  
cykliczną imprezę integracyjną dla mieszkańców pn. 
„Wrzosowisko”. Jej pierwsza edycja, w roku 2012, była 
związana z realizacją małego projektu. Poza samą impre-

zą udało się zakupić sprzęt udostępniany mieszkańcom, 
zasadzić wrzosy, zorganizować wystawę historycznych 

przedmiotów, a przede wszystkim opracować i wydać 
publikację poświęconą naszej miejscowości pt. „Rzecz 
o Wrząsowicach” i ufundować odznaczenie „Złoty Wrzos” 
dla osób szczególnie zasłużonych dla lokalnej wspólnoty. 
Sama impreza jest coroczną okazją do spotkania miesz-
kańców, ze szczególnym uwzględnieniem nowych osób, 
które włączają się do naszej społeczności.

W kolejnych latach nie zwalnialiśmy tempa, co zaowoco-

wało nowymi pomysłami. Pozyskaliśmy środki na dalsze 
małe projekty: opracowanie aplikacji mobilnej oraz re-
nowację zabytkowej kapliczki w parku dworskim. Wraz 
z renowacją udało się wydać publikacje, poświęconą 
okolicznym kapliczkom pt. „Skarby Wrząsowic”.

Nasze działania zostały dostrzeżone również przez wła-
dze gminy, czego efektem były nowe zadania publiczne 
przekazywane do realizacji w ramach konkursów.  Tak 
zrodziły się warsztaty ekologiczne dla dzieci z naszych 
szkół, które prowadzone są już od czterech lat przy 

wsparciu gminy Świątniki Górne. W tym czasie ucznio-
wie szkół z terenu gminy chłonęli wiedzę na temat na-
szego środowiska i jego ochrony, realizowali prace na 
ten temat, a także uczestniczyli w zajęciach terenowych 
z zakresu ornitologii. Przy wsparciu gminy zrealizowane 
zostały również dwie edycje Biegu Rotmistrza Pileckiego. 
Wydarzenie to, poza wymiarem sportowym, ma służyć 
promowaniu postaw patriotycznych. Obydwie edycje 
zgromadziły wielu biegaczy i przyczyniły się do przybli-
żenia im postaci rotmistrza Pileckiego, którego imieniem 
nazwana jest główna ulica Wrząsowic. Szczególnie wier-

nymi uczestnikami biegu są dzieci z terenu całej gminy 
Świątniki Górne i gmin przyległych. Trasy biegu głównego 
prowadzą po urokliwych zakątkach czterech miejscowo-
ści naszej gminy.

Opisany Bieg Pileckiego jest jedną z form działalności 
na rzecz pamięci historycznej. Poza nim stowarzyszenie 
stara się przybliżać i przypominać o wszystkich ważnych 
datach i wydarzeniach z naszej historii. Efektem tych 
działań są akcje: polska flaga – „jestem z niej dumny”, 
obchody Dnia Niepodległości – „ułani we Wrząsowicach”, 
czy też spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej dla 
uczniów szkół – „spotkania z historią”, które były wspiera-
ne przez stowarzyszenie.

WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW

W trakcie naszej działalności udało nam się zdobyć zaufa-
nie mieszkańców, którzy zwracają się do nas z pomysłami 
wymagającymi wsparcia. Niestety, nie wszystkie z nich 
udało się zakończyć sukcesem. Przykładem takiego 
działania, które nie zostało zrealizowane, jest próba wpro-
wadzenia w naszej gminie inicjatywy uchwałodawczej 
mieszkańców. Pomimo przygotowania i przekazania 
pomysłu wprowadzenia tego instrumentu, Rada Gminy 
nie podzieliła zdania inicjatorów i odmówiła nam wprowa-
dzenia inicjatywy do Statutu Gminy. Oczywiście będzie-
my jeszcze pracować nad przekonaniem naszych władz 
do wprowadzenie tego rozwiązania, które pozwoliłoby 
mieszkańcom na przedstawianie własnych projektów 
uchwał.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Te najważniejsze plany związane są z kolejną inicjatywą 
mieszkańców, wspartą przez stowarzyszenie. Chodzi 
o akcję ratowania budynku starej szkoły we Wrząsowi-
cach. Dzięki wspólnym staraniom mieszkańców udało się 
przekonać władze do wstrzymania decyzji o wyburzeniu 
tego zabytkowego obiektu z 1898 roku. Po dwóch latach 
od rozpoczęcia inicjatywy gminie nie udało się jednak 
rozpocząć prac remontowych. W związku z tym stowa-
rzyszenie złożyło propozycję wydzierżawienia budynku 
od gminy i podjęcia niezbędnych działań remontowych. 
Propozycja ta poddana została konsultacjom społecznym 
wśród mieszkańców Wrząsowic. Finałem konsultacji było 
głosowanie (w dniu 14 czerwca br.), którego wynik otwie-
ra drogę do uratowania budynku szkoły. W głosowaniu 
mieszkańcy wyraźnie opowiedzieli się za przekazaniem 
obiektu organizacji pozarządowej celem wykonania re-
montu i przekazania go na cele społeczne wsi, jednocze-
śnie odrzucając opcje jego wyburzenia.

Ten symboliczny wynik konsultacji jest dla nas wielkim 
wyzwaniem, a jednocześnie wskazuje na zaufanie miesz-
kańców dla naszych poczynań w ostatnich latach. Projekt 
remontu budynku i zagospodarowania terenu, zgodnie 
z wolą mieszkańców, stawia przed nami wyzwania znacz-
nie większe niż dotychczasowe projekty przez nas reali-
zowane. Jesteśmy jednak gotowi na to wyzwanie i kolejne 
prace na rzecz naszej społeczności.

Oczywiście nadal realizować będziemy pomysły, które 
pozytywnie wpływają na Wrząsowice. Informacje o nich 
umieszczać będziemy na naszej stronie internetowej 
www.wrzasowice.info

Zarząd Stowarzyszenia
Zielone Światło dla Wrząsowic

Zdjęcia: Z archiwum stowarzyszenia

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Zielonego Światła Dla Wrząsowic
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA  
„WOKÓŁ RYBNEJ”

Miejscowość Rybna to największa wieś w gminie Czer-
nichów, w powiecie krakowskim, licząca ponad 2,5 tys. 
mieszkańców. Górna część miejscowości położona jest 
w południowej części Garbu Tenczyńskiego, skąd roz-
ciąga się piękny widok na Tatry i Beskidy. Dolna część 
miejscowości dochodzi do drogi wojewódzkiej z Kra-
kowa do Oświęcimia. W ostatnich latach miejscowość 
całkowicie zmienia swój wygląd i charakter. Związane to 
jest z intensywną zabudową i powstaniem wielu nowych 
osiedli, w których zamieszkują nowi mieszkańcy, napły-
wający zarówno z Krakowa jak i  całej Polski. Wiąże się to 
z atrakcyjnym położeniem Rybnej, która leży tylko 25 km. 
na zachód od krakowskiego Rynku Głównego.

W latach 80 i 90 XX w. większość tradycyjnych zabaw, 
obrzędów jak i lokalna gwara zaczęły zanikać a miej-
scowość zaczęła pełnić rolę sypialni Krakowa. Wielu 
starszych mieszkańców Rybnej, jak również okolicznych 
miejscowości z nostalgią wspomina dawne zwyczaje, 
które odeszły w zapomnienie. Dlatego liczne rozmowy 

z mieszkańcami były impulsem do powstania grupy lo-
kalnej, która zajęłaby się kultywowaniem i przywracaniem 
starych tradycji na naszym terenie. Na początku było to 
zaledwie kilka osób, ale z czasem ludzi zainteresowa-
nych naszą działalnością przybywało. Obecnie w różnych 
imprezach organizowanych przez stowarzyszenie bierze 
udział 30-40 osób.

Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” powstało w drugiej poło-
wie 2012 roku. Główny cel jego działania to kultywowanie 
tradycji kulturalnych naszego regionu, przywracanie sta-
rych obrzędów i zwyczajów, ochrona i odnowa zabytków 
istniejących na naszym terenie, jak też przy okazji inte-
gracja lokalnej społeczności i nawiązywanie kontaktów 
z mieszkańcami. Od czasu powstania stowarzyszenia, 
w jego działalność włączyło się kilkanaście osób, które 
się osiedliły w Rybnej w ostatnich latach. W działalność 
naszej organizacji włączają się także osoby z sąsiednich 
miejscowości, mogąc z nami realizować swoje pasje.

W 2013 r. stowarzyszenie pozyskało środki z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach 
programu „Mecenat Małopolski”. Dzięki wsparciu finan-
sowemu zostały uszyte stroje dla kolędników. Członkowie 
stowarzyszenia po Świętach Bożego Narodzenia chodzą 
z „Rajem” (gdzie indziej taka grupa nazywa się Herody) 
i kolędują w Rybnej i okolicznych miejscowościach. Wy-
stępy grupy cieszą się dużym powodzeniem. Starsi ludzie 
są bardzo zadowoleni z powrotu dawnych tradycji. Mogą 
oni pokazywać swoim wnukom występy i przy okazji opo-
wiadać o swoich historiach związanych z dawnymi trady-
cjami. W bieżącym roku z przedstawieniem „Raju” i ko-
lędami dla emerytowanych strażaków, występowaliśmy 
w Kasynie Oficerskim na ul. Zyblikiewicza w Krakowie. 
Dzięki środkom uzbieranym podczas kolędy odnowiliśmy 
4 najstarsze i najbardziej zniszczone XIX-wieczne nagrob-
ki na cmentarzu parafialnym oraz epitafium z 1809, które 
znajduje w kościele parafialnym. W tym roku odnowiliśmy 
i zamontowaliśmy na murze przykościelnym kratę, która 
wcześniej znajdowała się w kruchcie kościoła. Na kracie 
widnieje data budowy świątyni tj. 1821 rok.

Stowarzyszenie reaktywowało także stare zabawy tzw. 
„Dziady”, które odbywały się w naszej okolicy co roku 
w zapusty. Dzieci, młodzież i starsi przebierali się za dzia-
dy (stąd nazwa) i chodzili po wsi strasząc i robiąc różne 
psikusy. Wieczorem zaś wszystkie dziady zbierały się 

razem organizując huczną zabawę, która trwała do pół-
nocy, kiedy zaczyna się Środa Popielcowa. Typowy dziad 
miał maskę, kapelusz bądź czapkę, a na plecach garb 
wykonany z siana lub słomy. Przepasany był słomianym 
powrósłem. Na nogawkach również miał powrósła. Czę-
sto był wymazany sadzą lub pastą do butów. 

Stowarzyszenie trzeci rok z rzędu organizuje „Dziady”. 
Obyczaj ten nie do końca odzwierciedla zabawy sprzed 
lat. My tworzymy barwny pochód składający się ze 
wszystkich chętnych przebranych mieszkańców i orga-
nizujemy przemarsz przez wieś w rytm muzyki ludowej 
przygrywanej przez miejscowych muzyków. Ostatki 
kończą się zabawą dla dzieci i młodzieży, podczas której 
organizowane są konkursy z nagrodami. 

Od początku swej działalności stowarzyszenie współ-
działa z Parafią św. Kazimierza w Rybnej. Razem z ks. 
proboszczem Andrzejem Wąchałą składamy różne pro-
jekty m. in. na odnowę zabytkowych ołtarzy w naszym 
kościele. Dotychczas udało się nam pozyskać fundusze 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odno-
wić rzeźby oraz wszystkie ornamenty z ołtarza głównego, 
datowanego na  XIX w.  W ołtarzu jest obraz Matki Bożej 
Rybniańskiej oraz obraz św. Kazimierza pędzla Michała 
Stachowicza.

Dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego odnowiliśmy także 
boczny ołtarz św. Mikołaja datowany na 1674 r. Pochodził 
on z wcześniejszego drewnianego kościoła.  W tym roku 
udało się pozyskać środki na odnowę równie starego 
ołtarza Św. Anny Samotrzeciej. Stowarzyszenie chce od-
nowić również bardzo zaniedbany cmentarz choleryczny 
z XIX wieku. Do odnowy cmentarza będą wykorzystane 
środki sołeckie, środki własne stowarzyszenia oraz praca 
społeczna naszych członków.

W grudniu 2013 r. przy stowarzyszeniu powstał zespół, 
który uświetnia niedzielną liturgię mszy świętej w kościele 
parafialnym. W repertuarze zespołu oprócz pieśni kościel-
nych i kolęd są piosenki ludowe – te najbardziej popularne 
w naszej okolicy. Członkowie zespołu spotykają się na 
próbach w każdy piątek, doskonaląc posiadany repertuar 

oraz ucząc się nowych utworów. Zespół występuje na 
wielu uroczystościach w Rybnej i w sąsiednich miejsco-
wościach, śpiewając piosenki ludowe, pieśni kościelne, 
patriotyczne oraz kolędy. 

W 2014 roku w kościele parafialnym, dzięki środkom 
z Mecenatu Małopolski, odbyły się koncerty muzyki po-

ważnej węgierskich artystów, co 
było nawiązaniem do wielowie-
kowej tradycji, związanej z osad-
nictwem ludności znad Dunaju 
na terenie naszej wsi. W czerwcu 
w Rybnej wystąpił Szilveszter 
Rosztetter ze swoim trio. Zapre-
zentował on program prezentujący 
średniowieczną oraz renesansową 
muzykę sakralną i etniczną wywo-
dzącą się z dawnej tradycji wę-
giersko-chorwackiej i polskiej. Na 
koncercie była obecna Konsul Ge-

neralna Węgier w Polsce Adrienne Kermendy. W sierpniu 
odbył się koncert chóru z Budapesztu pod kierownictwem 
Ewy Rigo. 

W maju tego roku stowarzyszenie dzięki dotacji Woje-
wództwa Małopolskiego zakupiło dla zespołu akordeon, 
perkusje i gitarę basową wraz z  niezbędnym sprzętem 
nagłośnieniowym.

W czasie Zielonych Świątek stowarzyszenie i członkowie 
zespołu zorganizowali ognisko nazywane u nas „Sobót-
ką”. Przez dwa dni w czasie świąt okoliczna ludność od 
stuleci zawsze paliła ogniska. Teraz na skale znajdującej 
się nad miejscowością spotykamy się jak dawniej, konty-
nuując tradycję. 

Po trzech latach działalności stowarzyszenia, zapocząt-
kowane przez nas wydarzenia, weszły na stałe do kalen-
darza naszej miejscowości i ponownie stały się częścią 
naszej miejscowej kultury.

Józef Suchanik
Stowarzyszenie „Wokół Rybnej

Zdjęcia: Z archiwum stowarzyszenia”

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Wokół Rybnej
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Stowarzyszenie 
 „Koło Integracji Bibic”

Adres:  ul. Rynek 2, 32-087 Bibice 
Adres do korespondencji:  
ul. Nad Potokiem 2, 32-087 Bibice
strona internetowa: www.ashka.eu/3/
e-mail: integracja.bibice@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 791 91 91 08

NIP 5130234647
KRS 0000453610
REGON 122812870
Numer konta: 28203000451110000002795820
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Stowarzyszenie KOŁO INTEGRACJI BIBIC jest or-
ganizacją która powstała w 2013 roku z inicjatywy 
mieszkańców Bibic – wsi z tradycjami, słynącej 

między innymi z tzw. Pucheroków. Członkami stowarzy-
szenia są osoby aktywnie włączające się w inicjatywy 
o charakterze społecznym i obywatelskim skierowane do 
lokalnej społeczności.

Podejmujemy działania na rzecz zachowania i rozwoju 
lokalnej tożsamości, tradycji, zwyczajów i dóbr kultury. Na 
bazie międzypokoleniowego zrozumienia - poprzez edu-
kację i integrację mieszkańców - promujemy dziedzictwo 
kulturowe Bibic i gminy Zielonki, efektywnie wykorzystu-
jąc w tym celu nowe technologie.

Od 2013 roku realizowaliśmy szereg działań opartych 
głównie o wolontariat naszych członków. Skutecznie też 
pozyskujemy środki zewnętrzne (m.in. dofinansowania 

projektów w ramach tzw. małych grantów gminy Zielonki 
czy FIO Małopolska Lokalnie). 

NASZYM CELEM JEST:

• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 
Bibic

• integracja mieszkańców wsi

• przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecz-
nemu

• prowadzenie działań edukacyjnych (pozaformalnych 
i nieformalnych)

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środo-
wisku lokalnym

• przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej 
poprzez promowanie idei „uczenia się przez całe 
życie”

DZIĘKI PROWADZONYM PROJEKTOM:

• zorganizowaliśmy w Bibicach pierwsze i do tej pory 
jedyne warsztaty komputerowe dla osób starszych 

• utworzona została Amatorska Grupa Rękodzieła 
i Grupa Śpiewacza  

• promując tradycję bożonarodzeniową zakupiliśmy, 
dzięki finansowemu wsparciu gminy Zielonki, orygi-
nalne dla tego regionu stroje kolędnicze. Pozwoliło 
to na reaktywację - po prawie 20 latach - między-
pokoleniowego Zespołu „Bibiczanie”, który w latach 
2013 i 2014 wystąpił w Powiatowym i Wojewódzkim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych.

• pielęgnujemy lokalną tradycję. Na zaproszenie 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 
bierzemy udział w Gminnym Przeglądzie Puche-
roków. Reaktywowaliśmy zwyczaj tzw. Dziadów 
Zapustowych, a elementy Nocy Świętojańskiej były 
prezentowane podczas Folkowego Powitania Lata 
w Zielonkach (czerwiec 2015)

• prezentując własnoręcznie wykonane prace, bierze-
my udział w przeglądach regionalnych, gminnych 
Dożynkach, okolicznościowych wydarzeniach

• organizowane są wyjazdy integracyjne dla mieszkań-
ców, wycieczki krajoznawcze oraz wspólne wyjścia 
do obiektów muzealnych 

• zapraszamy z wykładami naukowców i specjalistów 
z różnych dziedzin

Pod auspicjami Koła Integracji Bibic działa nieformalna 
grupa „Pod Prąd”, która zrzesza młodych ludzi - pomy-
słodawców i realizatorów projektu „Wirtualne Bibice” 
dofinansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie 2015

Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem pierwszego 
w Małopolsce WIRTUALNEGO UNIWERSYTETU III 
WIEKU (działanie jest realizowane we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Amicus z Warszawy)

Współpracujemy zarówno z organizacjami pozarządowy-
mi (m.in. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach, Klub Sportowy „Bi-
biczanka”, OSP w Bibicach), jak i z instytucjami w regionie 
(gmina Zielonki, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach,  Parafia Rzymsko-Katolicka w Bibicach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zielonkach,  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, Sołectwo 
Bibice). Mieszkańcy Bibic biorą liczny udział w propono-
wanych przez nasze stowarzyszenie  przedsięwzięciach. 

Należymy do Małopolskiej Sieci NGO założonej przez 
Dzieło Kolpinga w Polsce

Działania prowadzone przez Koło Integracji Bibic zostały 
docenione i nagrodzone. 17 lutego 2015 roku podczas 
spotkania zwanego „Śledzikiem u Wójta” uroczyście 
wręczono nagrody samorządowe gminy Zielonki. Nagro-
dy są przeznaczone dla osób i instytucji podejmujących 
inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju bądź promocji 
gminy. Zapraszani na nie są liderzy, osoby szczególnie 
zasłużone dla lokalnej społeczności, reprezentujące sto-
warzyszenia i organizacje, przedstawiciele gminy, kół 
gospodyń, ochotniczych straży pożarnych oraz przyja-
ciele gminy spoza jej granic: z administracji państwowej, 
samorządowcy różnych szczebli, współpracujące z gminą 
instytucje i firmy.

W tym roku otrzymaliśmy taką nagrodę wraz ze statuetką 
„Śledzika” i pamiątkowym dyplomem z rąk wójta gminy 
Zielonki Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gmi-
ny Ryszarda Krawczyka.

Już dzisiaj planujemy kolejne przedsięwzięcia. Chcemy 
się aktywnie włączyć w organizację  obchodów 850-lecia 
Bibic przypadających w 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych zajęciach!

Lidia Maria Jedlińska
Prezes KOŁA INTEGRACJI BIBIC

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Koła Integracji Bibic
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BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA
PRZEDE WSZYSTKIM

Beztroski czas wakacji i letniego wypoczynku ni-
kogo nie zwalnia z obowiązku dbałości o bezpie-
czeństwo własne i najbliższych oraz zachowanie 

ostrożności w domu i zagrodzie, podczas podróży i na 
łonie natury. 

Wszyscy musimy zachowywać się odpowiedzialnie, wy-
kazywać czujność, reagować oraz interweniować w sy-
tuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi i zwierząt. 
Co roku w tym okresie czasu dochodzi do wielu wypad-
ków, a wśród poszkodowanych nie brakuje dzieci, które 
szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią nieocenione 
wsparcie we wszelkiego rodzaju pracach polowych. Po-
śpiech, rutyna, brak wyobraźni to główne przyczyny wy-
padków w rolnictwie. Apelujemy zatem o rozwagę i prze-
strzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz 
zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych miesz-
kańców wsi. Wielu tragediom można zapobiec w prosty 
sposób przekazując najmłodszym jak najwięcej wiedzy 
z zakresu bezpiecznych zachowań podczas przebywania 
na terenie gospodarstwa rolnego. Należy też wyczulać 
dzieci, aby stosowały zasadę ograniczonego zaufania wo-
bec zwierząt domowych i gospodarskich. Nie pozwalajmy 
dzieciom na samodzielne wyprawy do lasu, nad rzekę czy 
akweny lub zbiorniki wodne bez opieki osoby starszej lub 
opiekuna.

Właściciele posesji lub ich użytkownicy są zobowiąza-
ni do zabezpieczenia przewodów elektrycznych oraz 
wszelkiego rodzaju zbiorników, studni, kanałów itp. Na-
leży również zadbać, aby place zabaw, boiska, ogródki 
jordanowskie, parki i obiekty rekreacji były bezpieczne 
dla ich użytkowników. Nieprawidłowości, które zagrażają  
zdrowiu i życiu może zgłaszać każdy do właściciela lub 
zarządcy, a jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się 
z organami nadzoru budowlanego.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowią-
zują cały rok. Warto jednak przypomnieć, że nie wolno 
bawić się w pobliżu dróg, ani przebiegać jezdnię lecz 
przechodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczo-
nych. W samochodzie obowiązkowo korzystać z pasów 
bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w odpowiednich 
fotelikach ochronnych, zaś małe zwierzęta w transporte-
rach. Bezwzględnie należy pamiętać, że nigdy nie wolno 
w zamkniętym samochodzie pozostawiać bez opieki 
dzieci, osób starszych oraz zwierząt, zwłaszcza podczas 
panujących upałów, bo temperatura wewnątrz samocho-
du w ciągu 10 minut może wzrosnąć nawet o 20 0C. Przy 
powrotach – szczególnie nocą - z dyskoteki lub imprezy 
nigdy nie korzystać z oferty podwiezienia przez obcych. 
Piesi oraz rowerzyści powinni pamiętać o stosowaniu 
elementów odblaskowych, bo dzięki nim są widoczni już 
z odległości 150 metrów. 

Podróżując pociągiem nie siadać samotnie w przedziale, 
trzymać się raczej blisko konduktora lub służby ochrony 
kolei, z dala od podejrzanych osób i starać się nie po-
dróżować nocą. Przed wyjazdem za granicę, by ustrzec 
się przed ewentualnym zamachem terrorystycznym, 
warto wcześniej zapoznać się aktualną sytuacją panującą 
w danym kraju. Informacje takie są publikowane m.in. na 
stronie http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/
ostrzezenia/

Wyjeżdżając na dłuższy czas pozostawiajmy najbliższym 
numery telefonów - swoje i przyjaciół oraz informację 
gdzie i z kim będziemy spędzać czas, a sąsiadów po-
prośmy o obserwację naszego domu lub mieszkania. 
Warto również umieścić w swoim telefonie podstawowe 
numery alarmowe oraz skrót ICE, a pod nim numer tele-
fonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku 
i która udzieli ratownikom niezbędnych i ważnych o nas 
informacji, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. 

Więcej o ICE - ogólnoświatowym 
symbolu ratujący życie - można 
znaleźć na stronie www.icefon.eu. 
Ponadto pamiętajmy, by wszędzie 
tam, gdzie jest tłoczno pilnować 
bagażu, plecaków, toreb i torebek, 
w zamykanych kieszeniach nosić 
wartościowe rzeczy - portfel, do-
kumenty, telefon i nie afiszować się 
zbytnio posiadanymi dobrami, zaś 
podczas płacenia nie pokazywać 
zawartości portmonetki. 

Zaginięcia dziecka lub nastolatka 

można zgłaszać pod bezpłatny, całodobowy międzyna-
rodowy numer telefonu 116 000 skierowany do rodziców 
i opiekunów. Mogą z niego też korzystać dzieci i nasto-
latki, które uciekły z domu oraz wszystkie inne osoby, 
które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Bliższe informacje 
na stronie www.zaginieni.pl. Utracone dokumenty należy 
najpierw zastrzec w banku – szczegóły na stronie www.
dokumentyzastrzezone.pl, natomiast zagubioną lub 
skradzioną kartę płatniczą można szybko i efektywnie 
zastrzec z każdego miejsca na świecie dzwoniąc pod ca-
łodobowy numer telefonu (+48) 828-828-828 – więcej na 
stronie . www.zastrzegam.pl.

Przebywając w lesie, na łące, plaży czy nad wodą należy 
dbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale też i o natu-
ralne środowisko. W miejscach odpoczynku czy biwako-
wania nie wolno pozostawiać żadnych nawet drobnych 
odpadków, bo nie tylko szpecą i zanieczyszczają otocze-
nie, ale rozkładając się latami wpływają niekorzystnie na 
szatę roślinną, glebę i dzikie zwierzęta. Wybierając się na 
letnią wycieczkę lub spacer poza miasto należy zwracać 
uwagę na odpowiedni strój i zachowanie ostrożności. 
Latem uaktywniają się komary, meszki i kleszcze, węże 
i żmije lubią wygrzewać się w słońcu, a także rośliny mogą 
stwarzać zagrożenie. Kontakt z barszczem Sosnowskiego 
powoduje oparzenia objawiające się dopiero po ok. 0,5-2 
godzin. Warto zatem pamiętać o stosowaniu preparatów 
przeciw owadom, zabezpieczać się przed oparzeniami 

słonecznymi stosując kremy z wysokim filtrem, unikać 
przegrzania i nawadniać organizm pijąc dziennie 2 - 3 l 
wody. Ciało bowiem poci się cały czas, podczas upałów 
pot szybko paruje i skóra staje się sucha. Dlatego trzeba 
pić dużo i umiejętnie nawilżać organizm pijąc często małe 
porcje płynów. Szczególnie należy pilnować podawania 
płynów niemowlętom, dzieciom i seniorom, aby ustrzec 
ich przed skutkami odwodnienia.

Zachowujmy się z rozwagą, aby czas kanikuły był spę-
dzony szczęśliwie i sprawił wszystkim, zwłaszcza dzie-
ciom, dużo radości i zadowolenia.

PRZYDATNE TELEFONY:

112 - Europejski Numer Alarmowy 

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

985 lub 601-100-300 GOPR - w górach

601-100-100 - WOPR - nad wodą

601-100-300 - TOPR - w górach

Anna Maria Tylek
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Krakowie
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SUKCESY DZIEWCZYN Z MTS PIAST SKAWINA

Miejskie Towarzystwo Piast Skawina może 
w ostatnim czasie pochwalić się wieloma suk-
cesami swoich drużyn piłkarskich w kategoriach 

U-10 i U-12. Młode zawodniczki skawińskiego klubu 
sportowego zdobyły w tym roku mistrzostwo Polski 
w turnieju piłkarskim „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Dziewczyny dzielnie walczyły na każdym 
etapie turnieju. Po zmaganiach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim pojechały na Stadion Narodowy w Warsza-
wie, gdzie przypieczętowały zawody zwycięstwem i zdo-
byciem pierwszego miejsca na podium. Jedną z nagród 
w turnieju dla klubu i zwycięskiej drużyny było spędzenie 
długiego piłkarskiego weekendu w Warszawie. Przygoda 
zaczęła się 11 czerwca od wizyty w jednym z warszaw-
skich hoteli, gdzie MTS Piast Skawina wziął udział w spo-
tkaniu z piłkarzami i kadrą piłkarskiej reprezentacji Polski. 
Była to wspaniała okazja do rozmowy z piłkarzami oraz 
zrobienia pamiątkowych zdjęć i autografów. Każde dziec-
ko, które było obecne 
na spotkaniu otrzymało 
koszulkę reprezentacji 
Polski. Następnego dnia 
dziewczęta i chłopcy 
z „Piasta” odbyli sesję 
treningową z trenerami 
drużyn młodzieżowych 
PZPN, posiadającymi 
licencje UEFA. Dzieci 
otrzymały na nim in-
dywidualne wskazów-
ki, ważne w dalszym 
rozwoju piłkarskiego 
talentu. Kolejną atrakcją tego dnia była wycieczka po 
Stadionie Narodowym, gdzie przewodnikiem był Stefan 
Szczepłek, wybitny dziennikarz sportowy. Dzieci zoba-
czyły najciekawsze pomieszczenia stadionu oraz unikalne 
pamiątki piłkarskie. Zakończeniem dnia była z kolei wizyta 
na oficjalnym treningu Reprezentacji Polski, gdzie trwały 
przygotowania do meczu z Gruzją. Wyróżnieniem było to, 
że ów trening mogli podpatrywać tylko zdobywcy Pucha-
ru Tymbarku. Dla kibiców i mediów był on zamknięty. 

W sobotę, 13 czerwca br. na dzieci ze Skawiny czekała 
główna atrakcja wyjazdu: mecz Polska – Gruzja. Pełne 
emocji spotkanie zakończyło się bezwzględnym zwycię-

stwem reprezentacji Polski, z wynikiem 4:0. Dla dziewcząt 
i chłopców z pewnością był to wieczór, który na długo 
zostanie w ich pamięci.

Oprócz dużego sukcesu w turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” dziewczyny MTS Piast Skawi-
na mogą się również pochwalić znakomitymi wynikami 
turnieju Orava Champions Masters. W tych zawodach 
wystąpiły dwie drużyny skawińskiego klubu w dwóch ka-
tegoriach wiekowych – do lat 13 i do lat 16.

W młodszej kategorii rywalizowało 6 zespołów. Podczas 
dwóch dni w zaciętej walce wszystkich drużyn skawinian-
ki początkowo ustępowały jedynie drużynie z Bratysławy. 
Drugi dzień przyniósł jednak 5 wygranych meczów, które 
przesądziły o ostatecznym zwycięstwie w turnieju nad 
rywalkami.

W kategorii starszej do lat 16, również nie zabrakło ducha 
walki. Zawodniczki Pia-
sta turniej rozpoczęły 
świetnie remisując 0:0 
w meczu z Żiliną oraz 
zwyciężając w trzech 
meczach ze Sparta-
kiem Trnava, Prądni-
czanką Kraków i ZS 
Rabca, nie tracąc przy 
tym żadnej bramki. 
Dwa kolejne mecze ze 
Slovanem Bratysława 
i Oravanem Oravska 
Jasenica niestety oka-

zały się nieznacznie przegrane (0:1) co spowodowało 
spadek w tabeli na 3 miejsce. Mecz w 1/8 finału z jednym 
z faworytów turnieju – zespołem Ruzomberok okazał się 
niestety przegrany. Jeden błąd zaważył na porażce 0:1, 
po której drużyna Piasta odpadła z turnieju. Szkoda stra-
conej szansy, bo zawodniczki pokazały się z bardzo do-
brej strony i choć nie były faworytkami, niewiele zabrakło 
by znalazły się w ćwierćfinale.

Mamy nadzieję, że kolejne zawody i turnieje będą dla 
drużyn piłkarskich Miejskiego Towarzystwa Sportowego 
Piast Skawina równie udane.

Zdjęcie i tekst:  
MTS Piast Skawina


