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Szanowni Państwo!

O

ddając w Państwa ręce kolejny
numer Biuletynu NGO jestem
przekonany, że udało nam się
podczas dotychczasowych działań
projektowych zrealizować już wiele
wspólnych założeń. Pierwsze spotkania
w poszczególnych gminach powiatu pokazały, jak wiele
mamy do uzgodnienia i nadrobienia. Bardzo cenię sobie
czas poświęcony na wymianę poglądów i wskazywanie
argumentów dotyczących potrzeby zwiększenia zakresu
współpracy powiatu w obszarze sektora organizacji pozarządowych.

Jestem przekonany, że dalsza jakość współpracy i potencjał powiatu krakowskiego zależy od naszej wspólnej
aktywności. W zaproponowanym Radzie Powiatu w Krakowie Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2015, uwzględniliśmy szereg udogodnień w zakresie rozliczania dotacji jak również nowych
narzędzi współpracy. Cieszę się również z Państwa zaangażowania i chęci dalszego spotykania w ramach Forum
Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego. Ta
nowa i cenna inicjatywa ma okazję być stałym elementem kalendarza wydarzeń w powiecie krakowskim. Mam
również nadzieję, że sami Państwo będziecie inicjatorami
spotkań i inicjatyw, mających na celu integrację społeczności ale również samych organizacji pozarządowych.

Korzystając z możliwości, jakie daje realizacja projektu „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności”
uruchomiliśmy od listopada 2014 r. Ośrodek Wsparcia
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
Powiatu Krakowskiego. U podłoża tego pomysłu znajdowało się przekonanie, że same organizacje często
potrzebują pomocy instytucjonalnej i formalnej w zakresie
swojej działalności. Potrzebna jest również koordynacja
działań podejmowanych przez administrację Powiatu
Krakowskiego. Postanowiłem niełatwe obowiązki stworzenia i uruchomienia ośrodka powierzyć pani Monice
Dudek – prezes Fundacji Kobieta w Regionie, na co dzień
współpracującej z wieloma organizacjami pozarządowymi
i aktywnie kreującej otaczającą ją rzeczywistość.

Na dalszych stronach biuletynu prezentujemy Państwu
wybraną kilka dni temu nową Radę Powiatu Krakowskiego. Wiele z tych osób aktywnie działało i działa
w organizacjach pozarządowych. Społecznicy i liderzy,
zmieniający otoczenie i integrujący swoje społeczności.
Zaryzykuję stwierdzenie, że między innymi ta aktywność
dała im mandat radnego powiatowego; mam nadzieję, że
nadal będą chcieli pozostawać w ścisłym kontakcie ze
swoimi wyborcami i ideami, które im przyświecały w dotychczasowej działalności, wykorzystując swoje talenty
do tworzenia dobrej polityki, rozumianej jako działanie
na rzecz interesu publicznego i przynoszącej społeczne
korzyści dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu krakowskiego.
Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

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

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

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

Redakcja zaprasza organizacje pozarządowe z terenu
powiatu krakowskiego do kontaktu i zaprezentowanie się
w kolejnych wydaniach gazety.
Kontakt: Tel. 12 397 93 13, e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

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
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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

WYBRANO NOWE WŁADZE
POWIATU KRAKOWSKIEGO

W

•

z Komitetu Wyborczego PSL: Batko Jerzy Leszek,
Bogdali Bogdan Wojciech, Janecka Krystyna Joanna,
Malik Krzysztof Janusz, Mardyła Małgorzata Elżbieta,
Okrajek Włodzimierz Wiktor, Pyla Zofia, Trzcionka
Piotr, Wnęk Jerzy Włodzimierz, Żak Stanisław.

•

z KW Prawo i Sprawiedliwość: Duda Elżbieta, Gębala Krzysztof Stanisław, Goraj Piotr, Kułaj Wanda,
Miś Paweł Stanisław, Pałka Wojciech Łukasz, Tochowicz Włodzimierz, Woch Wiesław Marek, Wrzoszczyk
Arkadiusz Marek.

•

z KW Platforma Obywatelska: Bosak Wojciech,
Grela Janina Rozalia, Grzęda Stanisława Zofia, Krupa
Łukasz Paweł, Wójcik Alicja Barbara.

Bogumiła Glica – skarbnik
Adam Wójcik – sekretarz

•

Prezydium Rady Powiatu:
Tadeusz Nabagło – przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Goraj – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Piekara – wiceprzewodniczący Rady Powiatu

z KW Porozumienie Podkrakowskie: Karwat Wojciech Tadeusz, Krzyworzeka Józef Marek, Lasoń
Janina Teresa, Nabagło Tadeusz.

•

z KWW Wspólnota Samorządowa PK: Piekara Marek.

piątek, 28 listopada br. odbyła się pierwsza
sesja Rady Powiatu V kadencji. Na początku
obrad radni odebrali z rąk przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatu oraz złożyli ślubowanie. W dalszej
części radni dokonali wyboru nowych władz Powiatu
Krakowskiego.
Zarząd Powiatu:
Józef Krzyworzeka – starosta
Wojciech Pałka – wicestarosta
Arkadiusz Wrzoszczyk – etatowy członek Zarządu
Wanda Kułaj – członek Zarządu
Alicja Wójcik – członek Zarządu

W wyborach samorządowych, które odbyły się
16 listopada, do Rady Powiatu Krakowskiego wybrani
zostali:

W związku z wyborem Pawła Stanisława Misia na wójta
Gminy Liszki mandat do Rady Powiatu otrzymał Wojciech
Łukasz Kruk.

Zarząd i Prezydium Rady Powiatu.
Od lewej stoją: Wojciech Pałka, Wanda Kułaj, Marek Piekara, Józef Krzyworzeka,
Alicja Wójcik, Tadeusz Nabagło, Piotr Goraj, Arkadiusz Wrzoszczyk.
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PODKRAKOWSKA TERRA INCOGNITA?
W poszukiwaniu idealnego modelu współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych

T

ak zatytułowałem dyskusję panelową podczas II
Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, które odbyło się
23 października 2014 r w Krakowie.
Terra incognita to ziemia niczyja, teren niezagospodarowany. Postawienie takiego pytania w odniesieniu do
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
w Powiecie Krakowskim było wyraźną prowokacją. Miała
ona na celu pobudzenie do myślenia i dyskusji o tym, jaka
jest kondycja organizacji pozarządowych i czy nie oddają
one przypadkiem pola w debacie o życiu wspólnoty gmin
i całego powiatu innym aktorom sfery publicznej, w tym
przede wszystkim administracji publicznej.
II Forum odbywało się w dość szczególnym momencie dla
organizacji pozarządowych Powiatu Krakowskiego, gdyż
zakończyły się dopiero co konsultacje społeczne projektu
Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Krakowskiego na 2015 rok i czekaliśmy wszyscy na zatwierdzenie tego Programu przez Radę
Powiatu. Na szczególność tej sytuacji składa się jeszcze
i to, że po raz pierwszy w historii współpracy samorządu
powiatowego i organizacji pozarządowych konsultacje
odbywały się podczas bezpośrednich spotkań w gminach

powiatu. Podczas tych spotkań – w których każdorazowo
uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu, co też jest
nowością - można było nie tylko zapoznać się z projektem, ale od razu zgłosić na odpowiednim formularzu
wnioski konkretnych zmian i modyfikacji odnoszących się
do zapisów projektu Programu. Kolejną nowością było
to, że projekt Programu zawierał już te zapisy, które były
wyraźnie postulowane przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych podczas wakacyjnych spotkań konsultaNGO
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cyjnych. A zatem w świetle tych faktów, pytanie o ziemię
niczyją wydawało się wyraźną prowokacją.
Ale, czyżby na pewno?
Współpraca pomiędzy samorządem lokalnym a NGO
od lat jest przedmiotem ożywionych dyskusji. Dotyczą
one wzajemnych relacji, o których można mówić w kategoriach obojętności, konfliktu, bądź współpracy. Choć
paleta tych relacji jest zdecydowanie bogatsza, to nie
chodzi o ich rozpoznawanie i nazywanie. Chodzi o to, by
praktycznie zastanowić się nad tym, czy wzajemnie się
potrzebują: samorząd i NGO oraz do czego się potrzebują. W dobie nasilających się idei wspólnotowych w świecie, który faktami codzienności - zdawać by się mogło
- przeczy tym ideom, chcieliśmy zastanowić się podczas
panelu, na czym ta wzajemność ma polegać w Powiecie
Krakowskim. W dobie rozwiniętej dyskusji o konieczności
włączania w coraz szerszym i głębszym wymiarze przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w różne obszary
życia publicznego, chcieliśmy zastanowić się, jak to ma
wyglądać w Powiecie Krakowskim.
Polityka Unii Europejskiej na najbliższy okres programowania wyznacza w swych zasadniczych celach wyzwanie
dotyczące podejmowania działań na rzecz włączenia
społecznego. Rozumiane jest to również jako zdolność do
prowadzenia polityk publicznych będących odpowiedzią
na stojące przed społecznością wyzwania oraz podejmowania działań wynikających z consensusu społecznego
i wykorzystujących wielopodmiotowe podejście do zarządzania sprawami publicznymi (wspólnymi). Oznacza to
konieczność otwarcia się władz samorządowych na głos
społeczny, reprezentowany przez obywateli, ich grupy
oraz organizacje społeczne (nie do końca chyba zasadnie
nazywane jeszcze pozarządowymi). Natomiast z drugiej
strony, konieczne jest też zaangażowanie organizacji pozarządowych w wypracowywanie i realizację polityk publicznych oraz wyraźne udzielanie przez nie odpowiedzi
na zaproszenia do współpracy kierowane ze strony władz
samorządowych. Podczas dyskusji panelowej zastanawialiśmy się nad tym, jak te relacje międzysektorowe mają
być wzajemnie kształtowane w przyszłości: czy w kierunku bezpiecznego i bezkolizyjnego współistnienia, czy też
może w kierunku wielopoziomowych i wielotematycznych
wspólnych działań.
Podczas panelu wróciliśmy nieco do podstaw i dlatego
dyskusja rozpoczęła się od prowokacyjnego pytania o to,

czy samorząd lokalny może działać bez organizacji społecznych. Może istnieje taka ewentualność, ale co by to
dało? Ale skoro wiemy, że organizacje pozarządowe są
nam potrzebne, nie wyobrażamy sobie bez nich dzisiaj
wspólnot lokalnych, to warto zastanowić się nad tym,
do czego jesteśmy sobie wzajemnie – samorząd i organizacje - potrzebni? I dalej: co nam daje współpraca?
Warto się nad tym zastanawiać, jeśli mamy obecnie do
czynienia z sytuacją, w której na terenie powiatu działa
ok. 550 organizacji, z czego aktywnie współpracuje
z samorządem ledwie 10%. Czy to źle? Odpowiedzią
na tak postawione pytanie jest inne, retoryczne pytanie:
a może nie problem w ilości, a w jakości samych organizacji, ich oferty i mechanizmach współpracy? Bez
względu na to, co jest faktycznym powodem małego zaangażowania organizacji pozarządowych we współpracę
ze Starostwem Powiatowym, trzeba zastanawiać się stale
i dyskutować nad tym, czego wzajemnie od siebie chcemy, po co powinniśmy współpracować i jak to powinno
wyglądać w przyszłości.

projektowania adekwatnych i użytecznych dla obu stron
rozwiązań. To kolejny przełomowy moment w realizacji
projektu „Jedność w rozmaitości….”, gdyż pozwala poszukiwać modelu współpracy wypracowanego w wyniku
zgody społecznej osiągniętej wspólnym wysiłkiem samorządu powiatu i organizacji pozarządowych.
W dyskusji panelowej udział wzięli: Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski, dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska
(Uniwersytet Jagielloński), Monika Dudek (Fundacja
Kobieta w Regionie), dr Michał Kudłacz (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej) i Jacek Kwiatkowski
moderator dyskusji panelowej.
Jacek Kwiatkowski

Te dwa ostatnie elementy, dotyczące szukania powodów do zacieśniania współpracy i poszukiwania coraz to
lepszych motywów i instrumentów tej współpracy miały
podczas Forum najważniejsze znaczenie, gdyż przenosiły
nas z fazy analiz i identyfikowania problemów do fazy
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„Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”, taką definicję przyjęła jako ostatecznie
obowiązującą Komisja Europejska. Droga do niej wiodła
przez mocno skomplikowane i trudne do zrozumienia dla
zwykłego człowieka sformułowania. Sprawa jest natomiast bardzo prosta, bo w gruncie rzeczy nie chodzi o nic
innego, jak tradycyjnie rozumiane poczucie odpowiedzialności za to, co się robi prowadząc działalność biznesową.
„Przedsiębiorcy, podobnie jak przedstawiciele wszystkich
innych zawodów, to przede wszystkim ludzie i jako tacy
bywają różni - mówi autor i koordynator programu ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL, Maciej Szymański - wiadomo, że ludzie biznesu są często bardziej dynamiczni od
innych, odważniejsi, także bardziej pracowici. To są warunki konieczne, aby w pracy na własny rachunek odnosić
sukcesy. Ale oprócz tych cech są też normalne ludzkie
przymioty, takie jak wrażliwość, uczciwość, tolerancja.
Nie wszyscy ludzie je posiadają, również nie wszyscy
przedsiębiorcy. Ale tych, którzy się nimi wyróżniają, jest
bardzo wielu. Ci ludzie prowadzą swój biznes w zgodzie
z prawem, płacą podatki, zatrudniają pracowników zgodnie z przepisami, zwracają uwagę na otoczenie, wspierają
innych. I tym właśnie przedsiębiorcom dedykowany jest
nasz program.”
Projekt, realizowany przez krakowską Fundację Każdy
z nas, wpisuje się w ważny na płaszczyźnie międzynarodowej obszar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, którym do tej pory interesowały się przede
wszystkim wielkie korporacje. Zgodnie z kierunkiem

NGO
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wskazywanym przez Parlament Europejski, małe i średnie
firmy powinny również być pod tym względem doceniane.
„… wiele Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie
już stosuje politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, taką jak zatrudnianie lokalne,
zaangażowanie na rzecz wspólnoty, stosowanie polityki
dobrego zarządzania w ich łańcuchach dostaw itp. (…)
jednak większość tych MŚP nie wie, iż w istocie stosuje
w praktyce zasadę zrównoważonego rozwoju, społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw i dobrego zarządzania” – tak w Rezolucji z 6 lutego 2013 r. stwierdza Parlament Europejski i jest to obserwacja mająca w Polsce
bardzo dobre zastosowanie. „Właśnie dlatego powstał
program ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE.PL – zapewnia
Maciej Szymański – aby polskich przedsiębiorców działających lokalnie włączyć do tego międzynarodowego
kierunku, który nazywa się społeczną odpowiedzialnością
przedsiębiorstw. Im po prostu się to należy.”
Pierwsza faza projektu jest realizowana w internecie na
portalu owb.org.pl/malopolska. Do tworzonej tam bazy
przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie systematycznie dołączają firmy z powiatu krakowskiego.
Maciej Szymański
Koordynator Programu OWB.PL
Prezes Zarządu Fundacji Każdy z nas
kom. 601 42 11 43

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty
zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność
zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych
szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.
Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego
i budownictwa z terenu całej Polski.
Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi
przez ścieżkę wsparcia obejmującą:
Doradztwo dedykowane – na podstawie którego zostanie
przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak
również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki
wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów
program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany
w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.
Szkolenia stacjonarne – dwa warianty szkoleniowe programu:
•

Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP – m.in.:
-- Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem;
-- Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu
ochrony środowiska;
-- Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.

•

Środowiskowe rozwiązania w MŚP – m.in.:

-- Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje
(w tym na eksport);
-- Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa;
-- Korzyści z ochrony środowiska;
-- Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz
decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.
E–learning – Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja
ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne
dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko
poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry
zarządzającej w firmie.
Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział
w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska
oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska
– certyfikaty te wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku zarówno przedsiębiorstwa jak
i marki.
Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30
czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie
uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych,
nocleg z wyżywieniem (śniadanie, obiad, przerwy kawowe) oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).
Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą
elektroniczną pod adresem: dkantorowicz@gsdeuroplus.
pl, bądź telefonicznie: (22) 320 – 54 – 40 : (+48) 530 – 324
– 090.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu:
http://ecozysk.eu/
Dominik Kantorowicz
Specjalista ds. szkoleń
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Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Kryspinów
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Kryspinów
Kryspinów, 32-060 Liszki
siedziba LKS LOTNIK Kryspinów
www.lotnik.futbolowo.pl
e-mail: pkarcz@ibsnacks.pl

Szkółka Piłkarska Kryspinów to jedno z najmłodszych stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu krakowskiego. Powstałe w połowie 2013
roku w swojej niedługiej historii może pochwalić
się już m.in. organizacją imprezy o randze ogólnopolskiej oraz prowadzeniem zajęć z zakresu piłki
nożnej dla ponad 70 dzieci z terenu gminy Liszki.
Stowarzyszenie działa w bezpośredniej współpracy
z klubem LKS Lotnik Kryspinów, który w ostatnich latach
świętował awans do IV ligi, a wcześniej także wicemistrzostwo i mistrzostwo Polski ludowych zespołów sportowych. Jednak pomimo swej długoletniej działalności,
LKS Lotnik od lat praktycznie nie mógł doczekać się
zawodników z Kryspinowa w kadrze pierwszej drużyny,
a jedynym przedstawicielem miejscowości był Krzysztof
Sadko. To właśnie on w 2012 roku zainicjował powstanie
grup młodzieżowych w Lotniku, choć na pierwszych zajęciach zjawiło się zaledwie sześciu chłopców. W ten oto
sposób powstała najpierw grupa orlików, by po pół roku
działalności i wzroście zainteresowania uczestnictwem
w zajęciach kolejnych dzieci powołany został zespół żaków. W połowie 2013 roku w związku z licznymi perturba-

NIP: 944-22-45-217
REGON: 122915050
Konto bankowe:
Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
nr rachunku: 69 8591 0007 0210 0403 8108 0001

cjami w kontaktach z ówczesnym zarządem Lotnika powstała inicjatywa powołania odrębnego stowarzyszenia,
którego głównym zadaniem miało być szkolenie dzieci
i młodzieży piłkarskiego rzemiosła. Powołanie Szkółki Piłkarskiej Kryspinów zbiegło się jednak w czasie z wyborami nowych władz klubu i w ten sposób dzięki wspólnemu
działaniu obu zarządów dziś Szkółka Piłkarska liczy cztery
zespoły z powodzeniem rywalizujące w rozgrywkach
żaków, orlików, młodzików i trampkarzy pod egidą LKS
Lotnik. Każda z grup trenuje trzy razy w tygodniu, mając
do dyspozycji w okresie letnim obiekty klubu z Kryspinowa. W zimie natomiast zajęcia odbywają się w pobliskich
szkołach: w Liszkach i krakowskich Bielanach. Ponadto
zarząd Lotnika zaopatrzył zespoły w niezbędny sprzęt treningowy. Sama organizacja zajęć i plan szkolenia leży już
w kompetencjach zarządu szkółki, który tworzą rodzice
dzieci uczestniczących w zajęciach. Tak działająca machina przynosi efekty, które widać po wynikach osiąganych przez młodych adeptów piłki nożnej z Kryspinowa.
W swoim dorobku kryspinowianie mają już bowiem na
koncie miejsca na podium w licznych turniejach, jak chociażby: trzecie miejsce w finałach powiatu krakowskiego
turnieju „Wakacje z piłką nożną”, współorganizowanego

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Kryspinów
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przez Województwo Małopolskie i Starostwo Powiatowe
w Krakowie, drugie miejsce w turnieju Pcimianka Cup,
trzecie miejsce w turnieju z okazji 60-lecia Krakusa Nowa
Huta czy drugie miejsce w turnieju Sankovia Cup. Jak
podkreśla trener Sadko nie sam wynik jest tu jednak najważniejszy: - Przede wszystkim staramy się kształtować
osobowości tych dzieciaków. Twierdzę bowiem, iż piłka
nożna potrafi za swoim przykładem nieść prawdy, które
kiedyś pomogą im w życiu, takie jak chociażby ciężka
praca, szacunek do kolegi z drużyny, rywala, umiejętność
pracy w grupie czy samodzielność. I tak można by wymieniać w nieskończoność... Trzeba sobie zdać bowiem sprawę, że nie każdy z nich będzie piłkarzem, ale każdy z nich
może być dobrym człowiekiem, do czego również chcemy
dołożyć swoją cegiełkę - zauważa.
Poza organizacją treningów kryspinowianie mają już na
swoim koncie organizację dwóch większych imprez. Najpierw w minione wakacje współorganizowali wraz z LKS
Lotnik finały powiatu krakowskiego turnieju „Wakacje
z piłką nożną” z udziałem 16 drużyn. Na zawodach obecny był Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, który wręczał okazałe puchary i nagrody dla najlepszych W listopadzie zaś Szkółka Piłkarska zorganizowała I Ogólnopolski
Turniej Halowej Piłki Nożnej „Kryspinów Cup” w kategorii
młodzików i orlików, który okazał się wielkim organizacyjnym sukcesem. Nie mogło być inaczej, gdy grono organizatorów stanowiło blisko 25 wolontariuszy, do których

obowiązków należało m.in. zaproszenie zespołów, opracowanie regulaminów czy wreszcie przygotowanie samej
imprezy, w której łącznie uczestniczyło blisko 250 dzieci
oraz 500 kibiców.
Ponadto do działań członków stowarzyszenia należą akcje, którymi starają się uatrakcyjnić najmłodszym uczestnictwo w zajęciach. W ten oto sposób kryspinowian
można było spotkać m.in. na meczach ekstraklasowej
Cracovii czy reprezentacji Polski do lat 21. W okresie
letnim organizowane jest zawsze uroczyste zakończenie sezonu, na którym dzieci mogą m.in. skonfrontować
swoje siły w meczu przeciwko rodzicom, po czym są
honorowane uroczystymi statuetkami za uczestnictwo
w treningach. W okresie przedświątecznym organizowana jest natomiast klubowa wigilia, na którą zarząd
stowarzyszenia stara się co roku zaprosić znanego piłkarza. W tym roku istnieje szansa, iż młodych „lotników”
odwiedzi nawet obecny kadrowicz reprezentacji kraju.
Wszystkie te działania powodują, iż o grupach młodzieżowych z Kryspinowa zaczyna się mówić i to już nie tylko
na terenie gminy Liszki. Bieżące informacje otrzymają
Państwo na stronie: www.lotnik.futbolowo.pl
Tekst: Krzysztof Sadko
Zdjęcia: Rafał Brzeźniak
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ZAPACHNIAŁO EKSTRAKLASĄ
Wisła Kraków, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Resovia Rzeszów, Szczakowianka Jaworzno i... Lotnik Kryspinów.
Czy to możliwe? I to jeszcze na terenie naszej gminy? W dniach 8-9 listopada w hali widowiskowo-sportowej
w Liszkach rywalizowano o puchary Starosty Krakowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego
w ramach I Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Kryspinów Cup” w kategorii U-12 i U-10.

W sobotę do rywalizacji przystąpili młodzicy. W grupie
A znalazły się zespoły: Wisły Kraków, Unii Tarnów, Krakusa Nowa Huta, Pcimianki Pcim oraz Szczakowianki Jaworzno. W grupie B obok gospodarzy wystąpili: Resovia
Rzeszów, Akademia Piłkarska 21 Kraków, MUKP Dąbrowa Górnicza oraz UKS Gryf Pleśna. Zespoły rywalizowały
systemem ligowym, a ostatecznie do półfinałów awansowały Resovia, która uległa w tej fazie zawodów Wiśle Kraków 1:0 oraz Krakus z AP 21, w których meczu padł wynik
3:2. Jednak i nasi reprezentanci z Kryspinowa tanio skóry
nie sprzedali i w doborowym gronie do awansu z grupy
zabrakło „lotnikom” remisu z Resovią. W meczu o 5.
miejsce Lotnik musiał ostatecznie uznać wyższość Szczakowianki Jaworzno, podczas gdy rzeszowian w karnych
w meczu o najniższy stopień podium odprawili adepci
szkółki Tomasza Frankowskiego i Mirosława Szymkowiaka. W krakowskim finale „wiślacy”ulegli Krakusowi
1:3 i to nowohucianie mogli cieszyć się z premierowego
tryumfu. W analogicznej formule i w równie doborowym
towarzystwie do rywalizacji w niedzielę przystąpiły orliki. Grupę A stworzyli bowiem: Wisła Kraków, Resovia
Rzeszów, UKS Gryf Pleśna, MUKP Dąbrowa Górnicza
oraz AS Progres Kraków, zaś grupę B: Lotnik Kryspinów,
Podbeskidzie Bielsko Biała, AP Gołcza, Kmita Zabierzów
oraz Iglopool Dębica. Tutaj kryspinowianie spisali się jeszcze lepiej awansując z grupy do półfinałów z pierwszego
miejsca! W 1/2 finału Lotnik zmierzył się z późniejszym
tryumfatorem zawodów MUKP Dąbrowa Górnicza, i choć
stawiał dzielny opór to ostatecznie musiał ulec gościom
z Zagłębia 1:3. W finale MUKP pewnie pokonało 4:0
akademię Jerzego Dudka, AS Progres Kraków, a Lotnik
rozprawił się 2:0 z Iglopoolem Dębica, sięgając po brązowe medale! Gratką dla uczestników, którzy mogli dostać
autograf albo spróbować strzelić mu bramkę z rzutu karnego, była również obecność na zawodach bramkarza
ekstraklasowego Podbeskidzia, Richarda Zajaca. Zajac
z wysokości trybun dopingował swojego syna reprezentującego barwy „górali”, na tyle skutecznie iż 10-letni Adam
z dorobkiem ośmiu bramek sięgnął po koronę króla strzelców. - Cały turniej to wielki sukces zarówno sportowy, jak

i organizacyjny Szkółki Piłkarskiej LKS Lotnik Kryspinów.
Fakt, że za nami uplasowały się takie zespoły jak Wisła czy
Podbeskidzie świadczy o tym, że dobrze wykonujemy pracę z naszymi chłopcami - mówi Krzysztof Sadko, trener
grup młodzieżowych i pomysłodawca turnieju, który jak
sam podkreśla przy okazji turnieju mógł liczyć na grupę
rodziców dzieci uczęszczających na co dzień do Lotnika.
- Cieszy również, iż na nasze zaproszenie odpowiedziały
tak renomowane marki piłkarstwa młodzieżowego z południa Polski. Jak podkreślali solidarnie, turniej był jednym
z lepiej zorganizowanych tego typu zawodów. Byłoby to
jednak niemożliwe bez sponsorów, którym pragnę raz
jeszcze w imieniu wszystkich osób zaangażowanych
w organizację oraz najmłodszych uczestników serdecznie
podziękować. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
na zakończenie zawodów pamiątkowe medale, a zespoły
odjeżdżały po turnieju z okazałymi pucharami, dyplomami
i statuetkami, które ufundowały Województwo Małopolskie oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie. W gronie
partnerów znaleźli się ponadto Urząd Gminy w Liszkach,
Piekarnia Łysa Góra, Karczma Rohatyna, Bank Spółdzielczy w Liszkach oraz Pizzeria Paolo. Nagrody indywidualne dla zawodników zapewnili natomiast Kraków Airport
oraz hurtownia sportowa Kraksport. W każdym dniu
zawodów wybierano bowiem najlepszego bramkarza,
obrońcę oraz zawodnika zawodów, króla strzelców, króla
rzutów karnych oraz najlepiej wyszkolonego technicznie
zawodnika. Najlepszym zawodnikiem w kategorii U-10
uznano Adriana Hajtę z drużyny gospodarzy. Każdy trener
typował również lidera zespołu. W Lotniku takim mianem
obwołano w pierwszym dniu zawodów Jakuba Brzeźniaka, w drugim - Wiktora Karcza, strzelca siedmiu bramek.
- Osobiście marzy mi się by zawody te były kontynuowane
cyklicznie w okresie przedświątecznym. Już dziś bowiem
możemy stwierdzić bez cienia wątpliwości, iż zorganizowaliśmy najmocniej obsadzony turniej w kategorii młodzików i orlików w powiecie krakowskim w mijającym roku.
A za rok winno być pod tym względem jeszcze ciekawiej...
- kończy trener Sadko.
Krzysztof Sadko
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Boże Narodzenie
„Wiadomo, że w ten dzień w całej Polsce raz tylko na
dzień jedzono i to ówczas dopiero, kiedy gwiazda zeszła.
Gospodynie czynią wielkie przygotowania na tę wieczorną
biesiadę postną; na niej wszyscy domowi, krewni i przyjaciele (którzy u siebie kuchni nie mają) muszą być z obowiązku.
Gdzie rodzina liczna, dorosłe zaś dzieci na swoim chlebie,
tam schodzą się do naczelników całej rodziny, wiekiem
zwykle najstarszych”.
Każdy z nas ma wyobrażenie tego, jak powinny wyglądać
Święta Bożego Narodzenia, jakie zwyczaje muszą im towarzyszyć, jakie potrawy powinniśmy przygotować, kogo
odwiedzamy w pierwszy, a kogo w drugi dzień Świąt.
I najczęściej każdy z nas jest przekonany, że to nasze
świętowanie jest tym prawdziwym, tradycyjnym. Niech
tak będzie!
Po to przecież – poza aspektem religijnym – świętujemy
Boże Narodzenie, aby podtrzymać domowe zwyczaje,
odczuć to wyjątkowe rodzinne ciepło, bliskość drugiego
człowieka, bezpieczeństwo domowego zacisza.
I najbardziej magiczny wieczór – wigilia, kolacja do której
najmocniej i najstaranniej się przygotowujemy. Dla Polaków nie ma wigilii bez opłatka, sianka pod obrusem,
barszczu z uszkami lub fasolą, klusek z makiem, ryby

i kolęd. Celebrujemy dzielenie się opłatkiem, pilnujemy
ilości potraw na stole, koniecznie dwunastu, zostawiamy
dodatkowe nakrycie dla samotnego człowieka, który być
może zapuka do naszych drzwi. Wolne miejsce przy stole
może być także miejscem dla tych, którzy odeszli.
Nasi dziadowie wierzyli, że i tego dnia, w nocy, dusze
zmarłych przybywają do swoich domostw, aby z najbliższymi cieszyć się świątecznym czasem.
W wigilię pilnowano, by nie wszczynać kłótni i nie wpuszczać do domu jako pierwszej kobiety, bo wierzono że
powodzenie gwarantuje raczej wizyta mężczyzny. Rano
udawano się do pobliskiego strumienia, by umyć się
w zimnej wodzie, co gwarantowało zdrowie przez cały
rok.
Potem cały dzień gotowano, pieczono, smażono i poszczono! Wigilia była jeszcze postną kolacją, a uciechy stołu
zaczynały się dopiero następnego dnia, w Boże Narodzenie, po czterech tygodniach oczekiwania na przyjście
nowo narodzonego Jezuska. Wtedy udawano się do kościołów, aby pokłonić się Małemu w żłobku.
Fragment książki
„POWIAT KRAKOWSKI
paleta barw, smaków, tradycji”

Piernik świąteczny
Składniki:
400 dag mąki,
250 dag cukru,
120 dag margaryny,
2 jajka,
4 łyżki powidła,
3 łyżeczki kakao,
1 opakowanie przyprawy do piernika,
1 szklanka mleka,
1 łyżeczka sody,
bakalie.
Margarynę roztopić i wystudzić. Jajka ubić z cukrem
(mikserem), dodać mleko, kakao, mąkę zmieszaną z sodą
i przyprawą do piernika. Mieszając dodać powidła, następnie wlać tłuszcz i mieszać do uzyskania jednolitej
masy. Oprószone mąką bakalie dodać do ciasta. Piec ok.
60 minut w piekarniku o temperaturze 180 st. C.
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