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DLACZEGO SENIORZY CHCĄ BYĆ AKTYWNI? 
W Europie, w Polsce wzrasta średnia dłu-
gość życia. Przybywa seniorów, osób  
w wieku 60+, a wskaźniki urodzeń są nadal 
niskie. Według prognoz GUS w roku 2035 
seniorzy będą stanowili blisko 1/3 popula-
cji, obecnie stanowią niecałe 1/5.

Seniorzy w roku 2010  - 16,8%  (6,5 mln)  
Seniorzy w roku 2035  - 27,1%  (9,6 mln)

Starzenie się społeczeństwa jest procesem, 
który nie tylko przynosi określone proble-
my socjalne, ale który można pozytywnie 
wykorzystać: społecznie i gospodarczo. Se-
niorzy to kapitał społeczny i gospodarczy, 
a nie tylko obciążenie budżetu socjalnego 
państwa.

Senior w Polsce, wciąż jeszcze bardziej ko-
jarzy się z jakąś formą wykluczenia, (mar-
ginalizacji), ze złą sytuacją materialną, 
biernym sposobem spędzania czasu, niżeli  
z aktywnością społeczną, ekonomiczną, in-
telektualną, artystyczną, czy polityczną.

 
Chcemy to zmienić…

Chcemy, aby seniorzy zwiększyli swój udział 
w różnych formach kształcenia, zwiększyli 
aktywność gospodarczą (zawodową)  
i społeczną, korzystali z nowoczesnych 
technologii telekomunikacyjnych. 
Nie chcemy, aby byli bierni. 
W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, 
polscy seniorzy w ograniczonym stopniu 
angażują się w działalność społeczną,
a w znikomym w gospodarczą - mając: 
• kwalifikacje i wiedzę
• doświadczenie
• wolny czas

Chcemy to zmienić…           

Seniorzy nie mogą tylko czekać na efekty 
polityki społecznej, ale powinni sami tę 
politykę kształtować. Drogą do tego jest        
aktywność obywatelska seniorów. 

SYTUACJA SENIORA W POLSCE NA TLE 
INNYCH KRAJÓW
Przeprowadzone w roku 2013, pod egi-
dą ONZ, badania jakości życia seniorów 
w 91 krajach świata dały, w chwili obec-
nej, najbardziej kompletny obraz sytuacji 
(zobacz: Global AgeWatch Index 2013).  
W badaniach przyję to  kilkanaście  wskaź-
ników w czterech dziedzinach: dochody 
seniorów i siła nabywcza, zdrowie fizyczne  
i psychiczne, edukacja i zatrudnienie oraz 
uwarunkowania środowiskowe.  

Jaka jest sytuacja polskich seniorów? 
Polska zajmuje w tej klasyfikacji bardzo 
odległe, 62 miejsce. Na pierwszych 
miejscach są kraje o rozwiniętej kulturze 
społecznej i gospodarczej. Polskę wyprzedza 
też kilka krajów, które, tak jak my, osiągnęły 
emancypację polityczną po 1989 r.: Czechy 
25 miejsce (62,5 pkt.), Rumunia 48 (51.4),  
Słowacja 49 (51,2), Litwa - 50 (50,7).
Kraje w których sytuacja seniorów jest 
najlepsza to: 
1. Szwecja  89.9   
2. Norwegia    89.8 
3. Niemcy       89.3 
4. Holandia       88.2
5. Kanada           88.0
6. Szwajcaria                87.9
7. Nowa Zelandia   84.5
8. USA                  83.8
9. Islandia      83.4
10. Japonia   83.1
62.  Polska   45,9  
Indeks ułożono na podstawie analizy sytuacji 
seniorów w czterech dziedzinach.

Świadomy senior wyborca, to nie tylko ten, kto bierze udział w wyborach do 
parlamentu i do samorządu, to także osoba aktywna na polu obywatelskim, 
społecznym. 
Jednym z najważniejszych praw obywatelskich jest udział w życiu społecznym, 
nie tylko jako obserwator, ale, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności, 
także jako uczestnik i organizator.            
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I. Dochody seniorów i siła nabywcza. 
1. Luxemburg             98,2
2. Francja   93,2
3. Norwegia  91,4 
4. Holandia   90,9
5. Austria   88,2 
20. Polska                    82.6          
Czechy - 13 miejsce, Słowacja - 16, Węgry - 19. 

II. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego. 
1. Szwajcaria   81,3
2. Kanada  80,3
3. Nowa Zelandia 78,7
4. Australia   78,2
5. Japonia   76,9
87. Polska  23,9         
Czechy - 38 miejsce, Słowacja - 53, Węgry - 57.    

Nota bene: badania wykazały, że ponad 
40% polskich seniorów ma poważny kryzys 
psychiczny i ocenia swoją sytuację jako bar-
dzo złą. To najgorszy wynik na świecie. 

III. Edukacja i zatrudnienie.
1. Norwegia             85,4
2. USA                        76,6
3. Armenia             76,5
4. Australia             76,3
5. Szwecja            74,3
54. Polska             38,8  
Czechy - 22 miejsce, Słowacja - 36; Węgry - 39. 

IV. Uwarunkowania społeczne 
(środowiskowe). 
Badano m.in.: dostęp do pomocy śro-
dowiskowej (rodzinnej); bezpieczeństwo  
w strefie publicznej, zadowolenie z życia, 
dostępność komunikacji publicznej, swo-
body obywatelskie.  
1. Holandia          85,6
2. Austria        85,3
3. Irlandia        84,0
4. Szwajcaria          84,0
5. Szwecja              83,3
43. Polska         64,8  
Czechy - 61 miejsce, Węgry - 65, Słowacja - 81. 

Miejsce Polski w tej klasyfikacji odzwier-
ciedla sytuację seniorów w naszym kraju.  
Najlepsze wskaźniki to dochody i możliwo-
ści nabywcze ( jak dotychczas, bo sytuacja 
może ulec pogorszeniu), a najgorsze:  stan 
zdrowia i dostęp do edukacji i zatrudnienia.
Natomiast w dziedzinie uwarunkowań 
środowiskowych Polska znacznie wy-
przedza kraje, które po roku 1989 odzy-
skały suwerenność polityczną. Wynika 
to z różnych czynników, a jednym z nich 
jest aktywność organizacji pozarządo-
wych oraz wzrastający udział seniorów  
w kształtowaniu zmian społecznych  
i środowiskowych. Jednak i w tej dziedzinie 
mamy wiele do zrobienia.   

Seniorzy powinni być aktywni społecznie.
Seniorzy mogą i powinni być wciąż aktywni 
zawodowo.
Seniorzy mogą mieć głos i wpływ.
Seniorzy powinni brać udział w wyborach
parlamentarnych i samorządowych.

PIERWSZY KROK DO ZMIANY - SENIOR 
ŚWIADOMY WYBORCA.

Seniorzy mogą i powinni świadomie 
korzystać ze swojego prawa wyborczego.
A to znaczy, że:
• powinniśmy brać udział w wyborach 
parlamentarnych i samorządowych,
• powinniśmy zgłaszać swoich kandydatów 
na posłów i na radnych,
• powinniśmy kontrolować prace 
parlamentu i rady gminy oraz uczestniczyć 
w zarządzaniu zasobami społecznymi.  
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Co powinniśmy wiedzieć o wyborach, 
jako świadomi wyborcy?
Wszystkie sprawy związane z wyborami i re-
ferendami w Polsce reguluje Kodeks wybor-
czy; określa m. in. sposób przeprowadzania 
wyborów parlamentarnych,  prezydenckich  
i samorządowych oraz referendów: krajo-
wych i lokalnych.

Najważniejsze zasady głosowania:

• Głosować można tylko osobiście  
i wyłącznie z ważnym dowodem 
tożsamości. 
• Wyborca niepełnosprawny, który nie 
może dotrzeć do lokalu wyborczego może 
głosować przez pełnomocnika,  
a osoba niewidząca może głosować przez, 
nałożoną na kartę wyborczą, nakładkę w 
alfabecie Braille’a. 
• Wyborca niepełnosprawny może także 
złożyć do komisji wyborczej wniosek o 
dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie lokalu wyborczym, do 
którego, najłatwiej mu dotrzeć

Pole aktywności obywatelskiej dla seniorów: 
pomoc seniorom niepełnosprawnym 
w zrealizowaniu prawa wyborczego.

• Żeby głosować trzeba być odnotowanym w 
spisie wyborców, liście osób uprawnionych 
do głosowania w danej gminie. Taki spis 
jest udostępniany 
w urzędzie gminy 21 dni przed wyborami.
• Senior, który nie jest na stałe 
zameldowany w gminie, w której mieszka, 

a w której chce głosować, musi przed 
wyborami złożyć wniosek 
o dołączenie do spisu wyborców. 

Wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawie 
społecznej roli seniorów, postrzegania ich 
roli i miejsca w społeczeństwie. 
• przełamywanie stereotypów wobec 
starości;
• neutralizacja barier mentalnych;
• zapobieganie społecznej pasywności 
seniorów;
• wzmacnianie własnej wartości seniora – 
rozwijanie wiary we własne możliwości;
• rozwijanie kultury fizycznej i higieny 
psychicznej seniorów;
• rozwijanie aktywności społecznej  
i zawodowej. 
W tej pracy mogą pomóc rady i urzędy 
gmin. Seniorzy powinni jednak mieć tam 
swoich przedstawicieli.
 
Jak utworzyć komitet wyborczy i zgłosić 
swoich kandydatów na radnych?

• Kandydatów na radnych mogą zgłaszać 
tylko komitety wyborcze, które należy 
zarejestrować w komisji wyborczej 70 dni 
przed wyborami.
• Oprócz partii i organizacji pozarządowych 
komitet wyborczy może utworzyć, co 
najmniej, 5 - osobowa grupa wyborców 
seniorów.
• Listę kandydatów na radnych pełnomocnik 
komitetu wyborczego zgłasza  najpóźniej 30 
dni przed terminem wyborów.
• W miastach i gminach zamieszkałych przez 
więcej niż 20 tys. mieszkańców - na przykład: 
w Bochni - komitet wyborczy musi uzyskać 
poparcie, co najmniej 20 mieszkańców, 
poświadczone ich podpisami. 
• Komitet powołuje pełnomocnika 
wyborczego i pełnomocnika finansowego. 
Pełnomocnik wyborczy zgłasza listy 
kandydatów, wyznacza mężów zaufania  
i reprezentuje komitet wyborczy podczas 
ustalania wyników wyborów. Pełnomocnik 
finansowy prowadzi budżet komitetu 
i składa sprawozdanie finansowe, pod 
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rygorem odpowiedzialności prawnej.
• Finansowanie kampanii wyborczej jest 
jawne. 

Kilka zasad przy zgłaszaniu kandydatek  
i kandydatów na radnych.

• Kandydat na radnego musi być 
zameldowany na stałe w gminie, w której 
kandyduje i być pełnoletnim. Nie ma 
górnej granicy wieku kandydata na radną 
- radnego.
To szansa dla każdej seniorki i seniora.
• Na liście kandydatów na radnych liczba 
kobiet musi wynosić, co najmniej, 35% 
liczby wszystkich kandydatów.
• Lista kandydatów na radnych, w gminie/
mieście powyżej 20 tys. mieszkańców musi 
być poparta podpisami, co najmniej,  150 
wyborców.
• W gminie/mieście powyżej 20 tys. 
mieszkańców lista musi zawierać co 
najmniej 5 kandydatów na każdy okręg 
wyborczy, ale nie więcej, niż dwukrotność 
liczby radnych wybieranych w tym 
okręgu. W interesie komitetu wyborczego 
jest zgłoszenie maksymalnej liczby 
kandydatów, bo zwiększa to szanse 
wyborcze. Głosy zdobyte przez każdego 
kandydata liczą się do wspólnej puli i są 
uwzględniane przy podziale mandatów. 
• Każdy wyborca może prowadzić 
kampanię wyborczą na rzecz swoich 
kandydatów, w tym zbierać podpisy 
popierające ich kandydatury. Agitacja 
wyborcza jest zabroniona na terenie 
urzędów, sądów, jednostek wojskowych 
oraz na terenie szkół.

Często nie mamy świadomości, że głosując, 
korzystamy z prawa, o które niegdyś 
toczyły się wojny i za które ginęli ludzie. To, 
co dla nas, współczesnych, wydaje się być 
oczywiste, kiedyś było jedynie marzeniem 
wolnomyślicieli. Doceńmy zatem ten 
przywilej nie tylko w aspekcie historycznym, 
ale dlatego, że każdy głos to jedna szansa 
więcej na zmianę niekorzystnej sytuacji 
seniorów w polskim społeczeństwie. 

SENIOR ŚWIADOMY I AKTYWNY 
OBYWATEL
 
Rada seniorów
Od listopada 2013 r.  - w ustawie  
o samorządzie gminnym (art. 5c) 
- obowiązuje przepis, który pozwa-
la powoływać gminne rady seniorów  
o charakterze doradczym, reprezentujące 
środowiska osób starszych. 
Rada seniorów może być skuteczną formą 
uzyskania wpływu na politykę społeczną 
samorządu. W kilkunastu społecznościach 
lokalnych w Polsce takie rady już funkcjo-
nują. Osiągają różne efekty, w zależności od 
jakości współpracy z organami samorządo-
wymi i aktywności członków Rady seniora. 

Jak utworzyć Radę seniora w naszej 
gminie?
Radę seniorów powołuje, jak to stanowi 
ustawa samorządowa, „Rada gminy, z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek zaintere-
sowanych środowisk”.  Także rada gminy 
nadaje Radzie seniorów statut, określający 
tryb wyboru członków i zasady działania. 
Jeżeli rada naszej gminy nie wyraża woli 
powołania Rady seniorów, to przedstawi-
ciele środowiska seniorów mogą sami zło-
żyć wniosek o jej powołanie.  
  
Ustawa określa skład osobowy Rady senio-
rów i stanowi, że składa się z przedstawicieli 
osób starszych oraz przedstawicieli instytu-
cji i organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz osób starszych oraz przed-
stawicieli uniwersytetów trzeciego wieku.

Urząd gminy wspiera organizacyjnie Radę 
seniorów - przydziela lokal i obsługę admi-
nistracyjną, a rada gminy uchwala w budże-
cie odpowiednie środki na jej utrzymanie. 

Najważniejsze zadania Rady seniorów.
Według zapisu ustawowego rada ma „cha-
rakter konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny”. Rada seniora może doradzać radzie 
gminy, konsultować projekty uchwał, a tak-
że wnosić na forum rady własne inicjaty-
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wy programowe i proponować racjonalne 
rozwiązania w polityce społecznej. Może 
wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec 
rady, jak i urzędu gminy. Ustawa nie okre-
śla ściśle zakresu pracy Rady seniora, więc 
sama rada - w porozumieniu z radą gmi-
ny - może ustalić zakres tematyczny swojej 
pracy. Na pewno powinny to być dziedziny 
bezpośrednio związane z potrzebami spo-
łeczności seniorów: na przykład: organiza-
cja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, 
komunikacji publicznej, działalności oświa-
towej i kulturalnej, ale także sprawy ważne 
dla całej wspólnoty gminnej. 

Aby działalność rady seniorów miała 
sens, musi istnieć ścisła współpraca
z radą i urzędem gminy.

Rada seniorów powinna służyć przede 
wszystkim swojej grupie wiekowej, ale też 
całej wspólnocie gminnej, zwiększać zaan-
gażowania w życie społeczne i kształtować 
postawy obywatelskie. Z drugiej strony - 
rada i urząd gminy zyskują kompetentne 
forum konsultacyjne i źródło informacji o 
oczekiwaniach i potrzebach oraz możliwo-
ściach grupy społecznej - seniorów. 

ŚWIADOMY OBYWATEL KORZYSTA  
Z PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ   

Jednym z najważniejszym praw obywatel-
skich w ustroju demokratycznym jest pra-
wo do informacji. Warto z niego korzystać, 

co najmniej, z trzech powodów.
1. Warto wiedzieć o wszystkim,  co nas 
dotyczy, a czym zajmują się organy admi-
nistracji publicznej i nasi przedstawiciele - 
posłowie i radni.
2. Administracja publiczna ma ustawowy 
obowiązek informowania 
o podejmowanych decyzjach i wynikają-
cych z nich skutkach. 
3. Żaden urzędnik nie ma prawa wy-
korzystywać naszej niewiedzy przeciw 
nam. Upominajmy się o prawo do infor-
macji, nie tylko przy okazji załatwiania 
własnych spraw urzędowych, ale także  
w interesie całej wspólnoty seniorów. 

Administracja, która nie służy obywatelom 
staje się biurokracją.

Możemy to zmienić... 
 
Bardzo często urzędy administracji 
publicznej konsultują decyzje (projekty, 
programy) o dalekosiężnych skutkach dla 
społeczności lokalnej. Zaniedbanie udziału 
w procedurze konsultacji może przynieść 
skutki, które nie są korzystne dla populacji 
seniorów. Na przykład - sprawy związane 
z komunikacją publiczną, barierami 
architektonicznymi, czy organizacją 
przestrzenną miasta. 

Biuletyn Informacji Publicznej
Ważnym źródłem informacji jest Biuletyn 
Informacji Publicznej - dostępny na stronie 
www każdego urzędu gminy. 
Możemy tam znaleźć kluczowe programy 
stanowiące ramy polityk samorządowych. 
Na przykład: strategię rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego gminy, plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go, program rozwiązywania proble-
mów społecznych, czy program ochrony 
 i wykorzystania środowiska. 
Są to kluczowe programy stanowiące 
 o jakości życia w danej gminie. 
Kiedy je lepiej poznamy, będziemy mogli 
łatwiej ocenić, czy nasz samorząd te pro-
gramy realizuje, w jaki sposób i czy z pożyt-
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kiem dla wszystkich mieszkańców gminy, 
czy wybranej grupy, mającej lokalne wpły-
wy.  
* 
Jeżeli w strategii rozwoju naszej gmi-
ny znajdziemy zapis, że samorząd będzie 
„wspierać  społeczeństwo III wieku - wspie-
rać aktywność społeczną seniorów” - to 
sprawdźmy, w jaki sposób rada i urząd gmi-
ny ten program realizują. 
Zapytajmy o to radnego z naszego okręgu, 
zapytajmy wójta lub burmistrza. 
Bardzo dobrym narzędziem do kontroli 
zakresu i jakości realizacji takich zapisów  
w strategii może być Rada seniorów.  
*
W BIP znajdziemy również informacje 
na temat pracy rady gminy oraz uchwa-
ły. Niestety nie ma w nim protokołów  
z posiedzeń komisji tematycznych rady 
gminy, a tam częstokroć, zapadają kluczo-
we decyzje dotyczące zarządzania mająt-
kiem wspólnoty  gminnej. 

Komisje rady gminy i biuro rady gminy.
Jeżeli jakiejś informacji o pracy rady gmi-
ny nie ma w Biuletynie Informacji Publicz-
nej  możemy ją uzyskać czytając protokoły 
z posiedzeń rady gminy i jej komisji tema-
tycznych w biurze obsługi rady.

Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglą-
du w protokoły z posiedzeń rady gminy, ko-
misji tematycznych i wszystkie dokumenty 
stanowiące polityki społeczne samorządu 
oraz dokument związane z zarządzeniem 
majątkiem wspólnoty gminnej.

Nie posiedzenia plenarne rady gminy, ale 
właśnie posiedzenia komisji tematycznych 
rady gminy są dobrym źródłem informa-
cji oraz miejscem, gdzie możemy obser-
wować i oceniać pracę radnych i w ogóle 
samorządu lokalnego. To na komisjach 
rady - na przykład: komisji ds. rozwoju 
społecznego - są przedstawiane konkret-
ne projekty, statystyki oraz inne informa-
cje służące do formułowania polityki sa-
morządu w danej dziedzinie. Na komisji 

można nie tylko dowiedzieć się o planach 
i sposobach działania samorządu lokalne-
go w danej dziedzinie, ale też wziąć udział  
w społecznej konsultacji.  

Dla sprawniejszego, bardzie efektywnego 
udziału w pracy rady gminy seniorzy, mogą 
zorganizować „obywatelski klub senio-
rów” i podzielić pomiędzy  poszczególnych 
członków, zgodnie z ich kompetencjami 
(wykształceniem i doświadczeniem zawo-
dowym), obowiązki monitorowania pracy
poszczególnych komisji rady.  
Będzie to z pożytkiem dla obu stron 
- radni uzyskają kompetentne opinie 
doświadczonych fachowców, a lokal-
na społeczność seniorów uzyska dostęp 
do informacji i będzie współdecydować  
o polityce społecznej samorządu.  

Aktywność społeczna seniorów to szansa 
na rozwijanie i wzmacnianie więzi społecz-
nych, przeciwdziałanie izolacji i samotności. 
To także źródło satysfakcji, poczucia spo-
łecznej, ludzkiej użyteczności.

Źródła informacji:
• Global Agewatch Index 2013 - http://www.
helpage.org/silo/files/global-agewatch-in-
dex-2013-insight-report.pdf 
• Ustawa o samorządzie gminnym (tekst 
ujednolicony) - http://isap.sejm.gov.pl
• Komitet wyborczy i procedura zgłaszania 
kandydatów na radnych - www.samorzad.
lex.pl 
• Rada seniorów – informacje na podstawie 
Ustawy o samorządzie gminnym
• Biuletyn Informacji Publicznej – analiza 
własna. 



Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”
Biuro projektu „Obywatel Senior”

32-700 Bochnia , ul. Wyspiańskiego 25
tel./fax 14 6351117

bochnia@kolping.pl
    FORUM SENIORA: www.kolping-bochnia.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Bochni,
ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój nr 219, godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00,                          

wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek dzień wewnętrzny, tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl

Punkt Informacyjno-Ewidencyjny Narodowego Funduszu Zdrowia
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni  pokój nr 6, parter.

Czynny w godzinach:
poniedziałek-wtorek: 8.00-12.00, środa: 10.00-14.00, czwartek-piątek: 8.00-12.00

tel. 14 611 79 57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
ul. Windakiewicza 9/5, tel. 14 611 97 40 

e-mail: pcprbochnia@wp.pl   strona internetowa: www.bochnia.pcpr.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Kolejowa 14, tel: 14 615 39 10

e-mail: mopsbochnia@wp.pl  strona internetowa: www.mopsbochnia.pl  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni (dla obszaru Gminy Bochnia)
ul. Kazimierza Wielkiego 26,   tel : 14 611 67 76 

e-mail  gopsbochnia@poczta.onet.pl strona internetowa: www.bochnia-gmina.pl/gzps.htm 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Floris 22, tel. 14 612 48 66

e-mail: spmzoz@bochnia.pl  strona internetowa: www.zoz.bochnia.pl 

Miejski Dom Kultury,   
ul. Regis 1  tel. 14 611 69 35, 

e-mail: mdk@bochnia.pl   strona internetowa: www.mdk.bochnia.pl  
Kino REGIS  tel. 14 611 69 35 w. 27

e-mail: kinoregis@bochnia.pl  str5ona internetowa: www.kino.bochnia.pl 
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni,   
ul. Mickiewicza 5, tel.  14  612-22-32,  14 612-21-03,

e-mail:   biblioteka@biblioteka-bochnia.pl strona internetowa: www.biblioteka-bochnia.pl 

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
Rynek 20, tel. 14 612-24-26  14 612-32-85 

e-mail: kontakt@muzeum.bochnia.pl   strona internetowa: www.muzeum.bochnia.pl 


