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Projekt zrealizowany przy wsparciu �nansowym gminy Krzeszowice.           

PONIŻSZE OPRACOWANIE 
POWSTAŁO I ZOSTAŁO WYDANE DZIĘKI: 

• Mirosławowi  Kłosowskiemu, 

• Bogdanowi Kurdzielowi, 

• Julicie Liszka- Noworyta, 

• Andrzejowi Gonciarzowi,  

• Karolinie Kwaśniewskiej, 

• Mariuszowi Rozmusowi, 

• Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu
 „na Wulkanie” w Miękini. 





Czy wiesz że:

Ok. 280mln. lat temu w Miękini miała miejsce erupcja wulkanu w wyniku której powstały 
między innymi: złoża porfiru miękińskiego, tufów wulkanicznych zwanych tufami filipo-
wickimi. Pozostałości stożka wulkanicznego to szczyt Góry Miękińskiej wysoki na 446 m.
 
Pierwsze informacje o wsi Miękinia pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. W aktach 
watykańskich jest zapis z 1267 roku że wieś Miękinia należała do parafii nowogórskiej. 
Nazwa wsi związana jest z miejscem miękkim, bagnistym, grząskim co wydaje w pełni 
uzasadnione miejscowymi warunkami terenowymi.

2, 3 lipca 1787 łomy „czerwonego kamienia” w Miękini zwiedził król Stanisław August 
Poniatowski. Miejsce jego wizyty to obecna „czantoria” zwana wówczas „centurią”. 
„centuria” pochodzi od nazwy rośliny zielnej która wtedy bogato porastała brzeg rzeczki 
Miękinki. Wizytę króla w Miękini opisuje towarzyszący mu Adam Naruszewicz w 
„Dzienniku podróży Stanisława Augusta do Ukrainy i innych ziem”.

W 1876 wybudowano kolej stalową łączącą Miękinię z Krzeszowicami. Umożliwiła ona 
transport  porfiru z Miękini w świat.

W latach 1906-1908 firma Hermana Kulki (właściciela kamieniołomu) wybudowała 
kolejkę linową z kamieniołomu w Miękini do stacji załadowczej w Woli Filipowskiej. 
Długość kolejki ok. 3600m. Zlikwidowana w 1960 roku.

W 1908 na gruncie prywatnym należącym do Weroniki Kłosowskiej przy współudziale 
wójta Marcina Łabuzka wybudowano szkołę Podstawową.

06.05.1912 urodziła się pani Aniela Piechota najstarsza obecnie mieszkanka naszej gminy. 
W 2018 roku obchodziła 106 urodziny. 

W 1927 roku Powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini . Historia OSP w dalszej części 
informatora.                                                         

W 1933 roku  inż. Władysław Tryliński  opatentował w Urzędzie Patentowym pod nume-
rem 18323 nawierzchnię z sześciokątnych płyt betonowych. Z trylinki miękińskiej o wyjąt-
kowym czerwonym kolorze wykonano wiele nawierzchni. Można ją znaleźć w Krakowie, 
Lwowie, Tarnowie, a nawet w Wiedniu i Budapeszcie.  

W 1938 roku  w czasie prac geodezyjnych na szczycie Góry Miękińskiej natrafiono na 
szkielet człowieka z epoki neolitu (ok.7000 lat temu).

W latach 1948-1949 wybudowano i oddano do użytku  budynek administracyjno- biurowy 
kamieniołomu. Od 2011 roku laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii 
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

W 1949 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini. (historia koła w dalszej 
części informatora)

W latach 1957-1974 w przysiółku Stawiska funkcjonowała czteroklasowa Szkoła Podsta-
wowa. Ukończyło ją ponad 100 dzieci Paryża i Stawisk.

W 1975 zlikwidowano istniejący od przeszło 200 lat kamieniołom w Miękini. Pozostały po 
nim wspomnienia, nieczynne wyrobisko główne i ruiny budynków zakładowych.  

W 2003 roku sołtysem został Bogdan Kurdziel. Pomysłodawca i realizator wielu pomy-
słów w Miękini. (święto ziemniaka, Spotkania Barbórkowe, Spotkania Noworoczne, 
wieczornice patriotyczne, pikniki sportowe „Na Wulkanie”).

Od 2008 roku w nieczynnym kamieniołomie organizowane są motocyklowe zawody 
triasowe w randze mistrzostw świata, Europy i Polski.

W 2011 roku zmarł Fabian Łagan urodzony w 1931 roku, kronikarz, historyk amator. 
Badacz dziejów wsi Miękinia i okolic. Autor wielu ciekawych i unikatowych opracowań 
i ciekawostek o naszej wsi.                                                                                                                                  

W 2015 roku Prezydent 
Andrzej Duda wystosował 
specjalny list do uczestników 
Spotkania Barbórkowego.

W 2015 roku powołano do życia Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „NA WULKANIE”.
(Informacje o działalności stowarzyszenia w dalszej części informatora)

Ciekawwostki 
z pod wulkanu:
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Ochotnicza Straż Pożarna 
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Lwowie, Tarnowie, a nawet w Wiedniu i Budapeszcie.  

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini rozpoczyna się w 1927 roku. Jednostkę OSP założył 
ówczesny majster warsztatu mechanicznego przy Kamieniołomie w Miękini Władysław Noworyta 
przy współudziale Jana Grabowskiego i Wojciecha Noworyty – który  pełnił funkcję komendanta 
Straży przez pierwsze 10- lat istnienia Jednostki. 

W pierwszych latach działalności Jednostka pozyskała wóz konny do przewozu strażaków 
i sprzętu gaśniczego, beczkowozy, drabinę Szczerbowskiego, osprzęt gaśniczy, umundurowanie, 
a w późniejszych latach udało się także zakupić auto dostosowane do pożarnictwa, które 
podczas II wojny światowej zostało doszczętnie zniszczone. Cały sprzęt pożarniczy przechowy-
wano w pomieszczeniach należących do kamieniołomu, to tutaj także spotykali się strażacy na 
zebraniach. 

30 maja 1937r w trakcie obchodów Jubileuszu 10-cio lecia Jednostki odbyło się przekazanie Sztandaru 
z udziałem posła na sejm, najwyższych władz Krakowa oraz Starosty Chrzanowskiego. Z tej okazji 
została także założona Kronika – „Księga Pamiątkowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini”.

W latach 1939 – 1944 nasza Jednostka doznaje poważnych strat w sprzęcie pożarniczym. Sztandar 
Jednostki przetrwał dzięki ówczesnemu naczelnikowi Janowi Noworycie, który przez całą okupację 
niemiecką przechowywał go w budce dla szpaków.

10 marca 1945r. na pierwszym po 
wojnie walnym zebraniu powoła-
no nowy zarząd oraz wyznaczono 
sobie cel odbudowy Jednostki, 
pozyskiwanie sprzętu oraz budowy 
domu strażackiego. I tak  przy 
finansowym wsparciu kamienio-
łomu najpierw pozyskano części 
do nowego auta pożarniczego, 
które składali: Piotr Bodzenta, 
Stefan Urbańczyk i Julian Lasoń 
oraz kompletowano umunduro-
wanie i sprzęt gaśniczy. Gdy 
strażakom udało się zmontować 
samochód pożarniczy marki Opel 
przystąpiono do budowy domu 
strażackiego. Powstał on ogrom-
nym wysiłkiem społeczeństwa, 
które składało pieniądze na zakup 
materiałów i włączyło się do 
budowania remizy. Inwestycję tą 
wsparł jak zawsze niezawodny 
kamieniołom. 

23 lutego 1952r. odbyło się pierwsze w nowym obiekcie zgromadzenie walne, na którym padły 
słowa „My strażacy z dumą meldujemy Walnemu Zgromadzeniu, że wykonaliśmy należycie 
swoje obowiązki i możemy przekazać ten pięknie wybudowany dom strażacki”.
 

23 stycznia 2016r. podczas zebrania walnego nadano dotychczasowemu naczelnikowi Stanisławowi 
Lasoniowi, który w szeregach naszej jednostki służy 55lat a naczelnikiem był przez 37, odznaczenie 
honorowego naczelnika. Dwa lata później odznaczono druha Stanisława Lasonia medalem hono-
rowym im. Bolesława Chomicza. 

Mówiąc o historii OSP należy wspomnieć, iż  nasza jednostka zawsze chętnie bierze udział w zawo-
dach sportowo-pożarniczych. Przez ostatnie dwanaście lat męska drużyna seniorów zdobywała 
rokrocznie pierwsze miejsce w zawodach gminnych, oraz pięciokrotnie stawała na podium, 
zdobywając I miejsce  w zawodach powiatowych. Chcemy nadmienić, że w latach 1999 – 2006 oraz 
2016 do zawodów gminnych wystawialiśmy trzy drużyny. Oprócz męskiej drużyny seniorów 
startowała MDP męska, MDP żeńska lub wymiennie żeńska drużyna seniorek. Także i te drużyny 
odnosiły  sukcesy zdobywając miejsca zawsze na podium. W 2017 roku pierwszy raz w zawodach 
sportowo - pożarniczych  brała udział drużyna Iskierek .

Od grudnia 2014r.  druhowie organizują spotkania dzieci ze świętym Mikołajem, w kalendarz wpisał 
się także na dobre Dziecięcy Piknik Strażacki, który organizujemy co roku w Boże Ciało od 2015r.  

22 kwietnia 2018r. zorganizowaliśmy dużą akcję charytatywną „Bieganie po wulkanie OSP Miękinia 
i przyjaciele dla Kacperka” – chłopca chorego na nowotwór złośliwy. Cały dochód z imprezy 
został przekazany na jego leczenie.

Przez 91 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini nastąpiły duże zmiany dotyczące 
wyposażenia technicznego, wyszkolenia, zaplecza gospodarczego, różnych działań ratunkowych 
i okolicznościowych jednak jedno jest niezmienne druhowie zawsze są gotowi do walki z żywiołami, 
niosąc pomoc ludziom w potrzebie w myśl motta: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
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W 2003 roku sołtysem został Bogdan Kurdziel. Pomysłodawca i realizator wielu pomy-
słów w Miękini. (święto ziemniaka, Spotkania Barbórkowe, Spotkania Noworoczne, 
wieczornice patriotyczne, pikniki sportowe „Na Wulkanie”).

Od 2008 roku w nieczynnym kamieniołomie organizowane są motocyklowe zawody 
triasowe w randze mistrzostw świata, Europy i Polski.

W 2011 roku zmarł Fabian Łagan urodzony w 1931 roku, kronikarz, historyk amator. 
Badacz dziejów wsi Miękinia i okolic. Autor wielu ciekawych i unikatowych opracowań 
i ciekawostek o naszej wsi.                                                                                                                                  

W 2015 roku Prezydent 
Andrzej Duda wystosował 
specjalny list do uczestników 
Spotkania Barbórkowego.

W 2015 roku powołano do życia Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „NA WULKANIE”.
(Informacje o działalności stowarzyszenia w dalszej części informatora)

22 lipca 1952r. remiza została oficjalnie oddana do użytku podczas Powiatowego Zjazdu Straży 
Pożarnych. W późniejszych latach była rozbudowywana, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
przeprowadzono w niej kapitalny remont, w 2013r zmodernizowano natomiast dach remizy ze 
środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013”. 

W latach 2016 - 2018 druhowie włożyli wiele wysiłku i pracy przeprowadzając remont boks 
garażowego z myślą pod nowy średni samochód ratowniczy.

W 1996r. Jednostka OSP w Miękini została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego. 

4 maja 2003r. podczas obchodów 75-lecia istnienia Jednostki nadano Złoty Medal za zasługi dla 
pożarnictwa OSP w Miękini. 
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06.05.1912 urodziła się pani Aniela Piechota najstarsza obecnie mieszkanka naszej gminy. 
W 2018 roku obchodziła 106 urodziny. 

W 1927 roku Powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini . Historia OSP w dalszej części 
informatora.                                                         

W 1933 roku  inż. Władysław Tryliński  opatentował w Urzędzie Patentowym pod nume-
rem 18323 nawierzchnię z sześciokątnych płyt betonowych. Z trylinki miękińskiej o wyjąt-
kowym czerwonym kolorze wykonano wiele nawierzchni. Można ją znaleźć w Krakowie, 
Lwowie, Tarnowie, a nawet w Wiedniu i Budapeszcie.  

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini rozpoczyna się w 1927 roku. Jednostkę OSP założył 
ówczesny majster warsztatu mechanicznego przy Kamieniołomie w Miękini Władysław Noworyta 
przy współudziale Jana Grabowskiego i Wojciecha Noworyty – który  pełnił funkcję komendanta 
Straży przez pierwsze 10- lat istnienia Jednostki. 

W pierwszych latach działalności Jednostka pozyskała wóz konny do przewozu strażaków 
i sprzętu gaśniczego, beczkowozy, drabinę Szczerbowskiego, osprzęt gaśniczy, umundurowanie, 
a w późniejszych latach udało się także zakupić auto dostosowane do pożarnictwa, które 
podczas II wojny światowej zostało doszczętnie zniszczone. Cały sprzęt pożarniczy przechowy-
wano w pomieszczeniach należących do kamieniołomu, to tutaj także spotykali się strażacy na 
zebraniach. 

30 maja 1937r w trakcie obchodów Jubileuszu 10-cio lecia Jednostki odbyło się przekazanie Sztandaru 
z udziałem posła na sejm, najwyższych władz Krakowa oraz Starosty Chrzanowskiego. Z tej okazji 
została także założona Kronika – „Księga Pamiątkowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini”.

W latach 1939 – 1944 nasza Jednostka doznaje poważnych strat w sprzęcie pożarniczym. Sztandar 
Jednostki przetrwał dzięki ówczesnemu naczelnikowi Janowi Noworycie, który przez całą okupację 
niemiecką przechowywał go w budce dla szpaków.

10 marca 1945r. na pierwszym po 
wojnie walnym zebraniu powoła-
no nowy zarząd oraz wyznaczono 
sobie cel odbudowy Jednostki, 
pozyskiwanie sprzętu oraz budowy 
domu strażackiego. I tak  przy 
finansowym wsparciu kamienio-
łomu najpierw pozyskano części 
do nowego auta pożarniczego, 
które składali: Piotr Bodzenta, 
Stefan Urbańczyk i Julian Lasoń 
oraz kompletowano umunduro-
wanie i sprzęt gaśniczy. Gdy 
strażakom udało się zmontować 
samochód pożarniczy marki Opel 
przystąpiono do budowy domu 
strażackiego. Powstał on ogrom-
nym wysiłkiem społeczeństwa, 
które składało pieniądze na zakup 
materiałów i włączyło się do 
budowania remizy. Inwestycję tą 
wsparł jak zawsze niezawodny 
kamieniołom. 

23 lutego 1952r. odbyło się pierwsze w nowym obiekcie zgromadzenie walne, na którym padły 
słowa „My strażacy z dumą meldujemy Walnemu Zgromadzeniu, że wykonaliśmy należycie 
swoje obowiązki i możemy przekazać ten pięknie wybudowany dom strażacki”.
 

23 stycznia 2016r. podczas zebrania walnego nadano dotychczasowemu naczelnikowi Stanisławowi 
Lasoniowi, który w szeregach naszej jednostki służy 55lat a naczelnikiem był przez 37, odznaczenie 
honorowego naczelnika. Dwa lata później odznaczono druha Stanisława Lasonia medalem hono-
rowym im. Bolesława Chomicza. 

Mówiąc o historii OSP należy wspomnieć, iż  nasza jednostka zawsze chętnie bierze udział w zawo-
dach sportowo-pożarniczych. Przez ostatnie dwanaście lat męska drużyna seniorów zdobywała 
rokrocznie pierwsze miejsce w zawodach gminnych, oraz pięciokrotnie stawała na podium, 
zdobywając I miejsce  w zawodach powiatowych. Chcemy nadmienić, że w latach 1999 – 2006 oraz 
2016 do zawodów gminnych wystawialiśmy trzy drużyny. Oprócz męskiej drużyny seniorów 
startowała MDP męska, MDP żeńska lub wymiennie żeńska drużyna seniorek. Także i te drużyny 
odnosiły  sukcesy zdobywając miejsca zawsze na podium. W 2017 roku pierwszy raz w zawodach 
sportowo - pożarniczych  brała udział drużyna Iskierek .

Od grudnia 2014r.  druhowie organizują spotkania dzieci ze świętym Mikołajem, w kalendarz wpisał 
się także na dobre Dziecięcy Piknik Strażacki, który organizujemy co roku w Boże Ciało od 2015r.  

22 kwietnia 2018r. zorganizowaliśmy dużą akcję charytatywną „Bieganie po wulkanie OSP Miękinia 
i przyjaciele dla Kacperka” – chłopca chorego na nowotwór złośliwy. Cały dochód z imprezy 
został przekazany na jego leczenie.

Przez 91 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini nastąpiły duże zmiany dotyczące 
wyposażenia technicznego, wyszkolenia, zaplecza gospodarczego, różnych działań ratunkowych 
i okolicznościowych jednak jedno jest niezmienne druhowie zawsze są gotowi do walki z żywiołami, 
niosąc pomoc ludziom w potrzebie w myśl motta: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

W 1938 roku  w czasie prac geodezyjnych na szczycie Góry Miękińskiej natrafiono na 
szkielet człowieka z epoki neolitu (ok.7000 lat temu).

W latach 1948-1949 wybudowano i oddano do użytku  budynek administracyjno- biurowy 
kamieniołomu. Od 2011 roku laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii 
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

W 1949 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini. (historia koła w dalszej 
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Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini  istnieje nieprzerwanie od prawie 70 lat prowadząc swoją 
działalność mniej lub bardziej aktywnie.

Początki jego działalności sięgają końca 1949 roku. Z inicjatywy ówczesnego Prezesa Z S CH 
(Związek Samopomocy Chłopskiej)  z Gminy Nowa Góra Franciszka Stryczka, sołtysa Miękini 
Zygmunta Noworyty, a przede wszystkim Heleny Podgórskiej – Ostachowskiej  nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej w Miękini 5. lutego 1950 roku odbyło się zebranie organizacyjne na którym 
powołano do życia Koło Gospodyń w Miękini. Jako najważniejsze cele działalności uznano 
wówczas: podniesienie poziomu pracy domowej, kształcenie zawodowe i praca oświatowa, 
podniesienie i ochrona bytu zawodowego gospodyń, prace mające na celu wzrost świadomości 
społecznej zwłaszcza wśród młodych mieszkanek wsi. Na pierwszym zebraniu wybrano zarząd 
składający się z: Walerii Łagan - Prezeski, Heleny Podgórskiej - Ostachowskiej, sekretarki, Janiny 
Łabuzek - skarbniczki. Powołano również zastępczynie członkiń Zarządu, oraz Komisję Rewizyjną. 
W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło 19 mieszkanek Miękini.

W pomocy w organizacji koła aktywnie włączały się nauczycielki miejscowej szkoły: Genowefa 
Hawrylak, Helena Podgórska, Maria Szpyrko, Michalina Dudek, i inne, oraz np. Prezes Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska Adam Gregorczyk, czy prezes Koła PSL Marian Malczyk.

W latach 60 tych ubiegłego wieku gdy podstawą życia na wsi była uprawa roli działalność Koła 
skupiała się głównie na aktywizowaniu członkiń do unowocześniania wsi, podnoszeniu kwalifika-
cji na różnego rodzaju kursach organizowanych dla kobiet. Były to kursy m.innymi: kroju i szycia, 
tkactwa artystycznego, hafciarstwa, gotowania i pieczenia. Pod kierownictwem instruktorów i agrono-
mów organizowano konkursy hodowlane, poletek doświadczalnych, szkolenia rolnicze, zbiorowe 
zakupy niedostępnych artykułów. 

Koło aktywnie uczestniczyło w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Współpracowało z zarządem 
PSL, z innym Kołami Gospodyń Wiejskich. Organizowało imprezy okolicznościowe (dożynki, 
akademie z okazji Świąt Państwowych). Bardzo ważnym elementem działalności koła były organi-
zowane zabawy i festyny które oprócz rozrywki przynosiły konkretne zyski finansowe. Nie 
sposób nie wspomnieć o zorganizowanych wycieczkach. Dzięki min mieszkanki naszej wsi mogły 
poznać wiele ciekawych miejsc w naszym kraju.

Uzyskane umiejętności pozwoliły członkiniom koła na znalezienie pracy, w zakładach produkcyj-
nych, i w chałupnictwie. Wiele z nich stało się działaczkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, Spółdzielni Rolniczych i innych.

Po przemianach ustrojowych gdy rolnictwo 
upadało, zmienił się charakter działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Miękini. Obecnie skupia 
się ono na działaniach propagujących folklor,             
tradycyjne zwyczaje i obrzędy. Nasze panie 
uczestniczą w organizowanych w Gminie 
Krzeszowice i woj. małopolskim corocznych: 
dożynkach, Posiadach Satyry I Humoru, przeglą-
dach śpiewaczych i konkursach tematycznych. Do 
najważniejszych należą: dożynki gminne organi-
zowane w różnych miejscowościach Gminy Krzeszo-
wice, przeglądy pieśni patriotycznych, konkursy 
wielkanocne, Święto Ziele z Ziół w Rudnie i inne. 
Za swoje występy i udział są nagradzane i wyróż-
niane. Organizatorzy podkreślają ich wysoki 
profesjonalizm i ogromne zaangażowanie. Koło 
aktywnie współpracuje z organizacjami działają-
cymi w Miękini (Ochotniczą Strażą Pożarną, 
sołtysem i radą sołecką, Stowarzyszeniem Społeczno 
– Kulturalnym „NA WULKANIE”) uczestniczy 
w organizowanych w Miękini i Gminie Krzeszo-
wice  imprezach kulturalnych i uroczystościach 
państwowych, uświetniając je swoim występami 
i wydatną pomocą w ich przygotowaniu.  

Obecnie koło liczy 11 osób.                                                                                                                                
Przez prawie 70 lat działalności koła działało w nim łącznie ponad 80 osób.

PRZEWODNICZĄCE  KGW W MIĘKINI
WALERIA ŁAGAN    1950 - 1952
WŁADYSŁAWA ŁABUZEK  1966 - 1967
JANINA  NOWORYTA            1967 - 1982
JÓZEFA NOWORYTA              1982 - 1986
WŁADYSŁAWA GLEŃ  1986 - 2005
MARIA  ŁAGAN                    2005 - NADAL

Szczególnie zasłużone członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Miękini :
Józefa Noworyta członkini założycielka KGW w Miękini w 1949. Przewodnicząca koła w latach 1982 
– 1986, długoletnia kronikarka KGW, zbieraczka ciekawostek i pamiątek koła. Działaczka lokalnych 
struktur PSL. W 2009 roku jako jedyna z założycielek obchodziła wraz z kołem okrągły jubileusz 60  
jego działalności. Pasjonatka turystyki i podróży. Członkini PTTK, od 1968 roku. Posiadaczka złotej 
odznaki tej organizacji. Kobieta o wielu talentach i tytan pracy. Zmarła  16 lutego 2011 roku.
Maria Łagan należy do KGW w Miękini od 1969 roku. W 2019 obchodzić będzie złoty jubileusz  
działalności w KGW. W zarządzie KGW od 1969 (skarbnik). Od 2005 roku przewodnicząca koła. 
Pod jej przewodnictwem koło po długiej przerwie rozwinęło swoją  działalność osiągając znaczące 
sukcesy w różnych dziedzinach. Nadal aktywnie bierze czynny udział w organizowanych impre-
zach, spotkaniach, i wszelkich formach działalności koła.
Zofia Kurdziel do KGW w Miękini należy od 2004 roku. Szczególnie zaangażowana w działal-
ność koła. Dzięki jej szczególnym staraniom i podejmowanym działaniom panie z KGW w Miękini 
są jednym z najaktywniejszych kół w gminie Krzeszowice. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini  istnieje nieprzerwanie od prawie 70 lat prowadząc swoją 
działalność mniej lub bardziej aktywnie.

Początki jego działalności sięgają końca 1949 roku. Z inicjatywy ówczesnego Prezesa Z S CH 
(Związek Samopomocy Chłopskiej)  z Gminy Nowa Góra Franciszka Stryczka, sołtysa Miękini 
Zygmunta Noworyty, a przede wszystkim Heleny Podgórskiej – Ostachowskiej  nauczycielki ze 
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Łabuzek - skarbniczki. Powołano również zastępczynie członkiń Zarządu, oraz Komisję Rewizyjną. 
W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło 19 mieszkanek Miękini.
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Stowarzyszenie 
Społeczno – Kulturalne 
Założone w październiku 2015 roku. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 
2015. Realizuje  podstawowe działania statutowe:
• upowszechnianie, rozwijanie, zaspakajanie potrzeb wsi Miękinia w zakresie kultury, edukacji,  

zdrowia, 
• promocja pozytywnego wizerunku wsi Miękinia,
• pielęgnowanie narodowych i lokalnych tradycji, 
• organizowanie na terenie Miękini imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych służących 

promocji wsi Miękinia. 

Aktualnie liczy 18 członków. Zarząd stowarzyszenia:  
prezes - Mirosław Kłosowski, 
v-ce prezes - Andrzej Ostachowski, 
sekretarz - Barbara Święszek, 
skarbnik - Julitta Liszka - Noworyta, 
członek zarządu - Czesław Kurdziel 

Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu lokalnego (sołtys, rada sołecka), oraz organizacja-
mi działającym we wsi (OSP, KGW, Szkoła Podstawowa). Jest współorganizatorem m innymi:  
Spotkań Barbórkowych, Święta Ziemniaka, lokalnych inicjatyw mających na celu integrację miesz-
kańców. Organizuje pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miękini  przy 
współpracy z GOPS Krzeszowice i Bankiem Żywności w Krakowie. Współpracuje z Małopolskim 
Ośrodkiem Wspierania Ekonomi Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny w zakresie uzyski-
wania grantów na dofinansowanie inicjatyw społecznych.   

W ramach wykorzystania wsparcia finansowego gminy Krzeszowice wydało: „Miękiński Śpiewnik 
Pieśni Górniczych i Biesiadnych”, „Informator  o ciekawych miejscach na trasie transportu kamienia 
z Filipowic do kamieniołomu w Miękini”. 
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