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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

2. Dofinansowanie udziału w wystawach i kiermaszach 
promujących zdrową żywność  oraz  ekologiczne me-
tody jej produkcji.

3. Udzielanie dotacji dla działań w celu zwiększenia bio-
różnorodności w przyrodzie.

Jesteśmy ciekawi Państwa inicjatyw i z niecierpliwością 
czekamy na tegoroczny kalendarz imprez, w którym 
znajdą się wszelkie wydarzenia, organizowane przez 
organizacje pozarządowe działające na terenie 17 gmin 
powiatu krakowskiego. Jednocześnie serdecznie zapra-
szam wszystkie podmioty do udziału w konkursach  ofert 
organizowanych przez Zarząd Powiatu oraz nawiązywa-
nia współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

A o tym, jak poprawić, ulepszyć, zmienić standardy na-
szej współpracy będziemy z Państwem rozmawiać przez 
kolejne trzy miesiące, w lutym, marcu i kwietniu, w trak-
cie kolejnych spotkań konsultacyjnych, organizowanych 
w trzech turach, we wszystkich  gminach z terenu powiatu 
krakowskiego.

Chcę Państwa także zachęcić do udziału w głosowaniu 
na najlepsze wykonanie piosenki  koncertu „Perły Powia-
tu – muzyczna podróż – Kraków – Paryż – Nowy Jork”, 
który odbył się 12 października 2014 roku. Wspieranie 
uzdolnionych dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem 
i jestem dumny z tego, że tę najzdolniejszą, utalentowa-
ną muzycznie młodzież możemy raz w roku zaprosić do 
występu przed szerokim audytorium. Zachęcam Państwa 
do obejrzenia filmu z koncertu i głosowania na swoich 
faworytów.

I jako, że to pierwszy noworoczny numer Biuletynu, pro-
szę przyjąć moje najlepsze życzenia, na cały rok 2015. 
Życzę Państwu zdrowia, spokoju, optymizmu i zapału do 
nieustannego, wspólnego zmieniania świata, w którym 
razem, obok siebie,  żyjemy.

Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

Szanowni Państwo!
Rozpoczęliśmy nowy rok, pojawiły się 
nowe zadania, nowe wyzwania, tak dla 
Powiatu Krakowskiego, jak i organizacji 
pozarządowych.

To, co wypracowaliśmy w trakcie kon-
sultacji społecznych – zwiększenie kwoty 

dotacji i nowy regulamin konkursów – przybrało realne 
kształty i już za kilka tygodni zaczniecie Państwo realizo-
wać swoje lokalne inicjatywy, a wiele z nich będzie współ-
finansowane przez Powiat Krakowski w ramach otwartych 
konkursów ofert. W tym roku znacząco zwiększyliśmy 
kwoty przeznaczone na wspieranie zadań, w tym 130 000 
złotych przekażemy na zadania z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz 155 
000 zł na realizację działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zabezpieczono także 
środki na wsparcie realizacji zadań w zakresie dofinanso-
wania wkładu własnego organizacji do projektów finanso-
wanych z innych funduszy, odpowiednio 20 000  i 25 000 
złotych. 

Kilkukrotnie zwiększono także kwotę dotacji w konkur-
sach ogłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, z dotychczasowych 10 000 zł do 
50 000! To duża szansa dla miłośników ekologii oraz tych 
organizacji, które działają na rzecz zrównoważonego roz-
woju, edukacji ekologicznej, promocji zdrowej żywności  
oraz podejmujących  działania  na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego. 

W bieżącym roku preferowane będą działania w zakresie:

1. Organizowania szkoleń, konferencji oraz konkursów 
dla uczniów w szkołach na  terenie Powiatu Krakow-
skiego oraz dla mieszkańców naszego powiatu.

Zapraszamy do lektury szóstego numeru Biuletynu NGO 
„Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności” wyda-
wanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w ra-
mach projektu o tym samym tytule.

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

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



NGO3

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił 
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2015 zadań 
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej, sportu i.turystyki. 

Zadaniem z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego jest: 

a. organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o cha-
rakterze powiatowym mających istotne znaczenie 
dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego Powiatu Krakowskiego,

b. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci 
i młodzieży Powiatu Krakowskiego,

c. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-
-artystycznej w kraju i za granicą,

d. wydawanie publikacji w postaci drukowanej oraz 
innych nośników zapisu obrazu i dźwięku służących 
upowszechnianiu sztuki, ochrony dóbr historii, kultury 
i dziedzictwa narodowego Powiatu Krakowskiego.

Zadaniem z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej, sportu i turystyki jest:

a. organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekre-
acyjnych o zasięgu powiatowym obejmujących 
współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,

b. wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej 
na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organiza-
cje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 
z późń. zm.).

Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot 
działalności statutowej podmiotu oraz powinno być skie-
rowane do mieszkańców z minimum trzech gmin Powiatu 
Krakowskiego.  

Powiat Krakowski przeznacza na realizację zadania 
środki finansowe do kwoty: 

a. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego - 110 000 zł.

b. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu 
i turystyki - 110 000 zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć for-

mę wspierania zadań wraz z  udzielaniem dotacji na ich 
dofinansowanie. Dotacja może być przeznaczona wy-
łącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych 
z  realizacją zadania publicznego. Oferent zobowiązany 
jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 
minimum 20%  wszystkich kosztów zadania. Oferent 
zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem 
finansowym (nie  niższym niż 10% wszystkich kosztów 
zadania), osobowym i rzeczowym. Warunkiem przystą-
pienia do konkursu jest złożenie właściwego formularza 
oferty do dnia 31 stycznia 2015 r. do godz. 15.00. na 
Dzienniku Podawczym, parter, Al. Słowackiego 20 w Kra-
kowie lub przesłanie na adres Biura Promocji i Współpra-
cy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 
20, 30-037 Kraków. Oferty przesłane faksem lub drogą 
elektroniczną nie będą rozpatrywane. Do konkursu mogą 
być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą 
nie wcześniej niż 1 marca 2015 r.,  a kończyć nie później 
niż 15 grudnia 2015 r. Rozpatrywane będą wyłącznie 
oferty kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu, 
złożone na obowiązującym formularzu, w terminie okre-
ślonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty niekompletne, 
nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. Za kompletność ofert odpowiada 
wnioskodawca. Terminowe złożenie poprawnej i komplet-
nej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z zapew-
nieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w ocze-
kiwanej wysokości. Po upływie terminu składania ofert, 
będą one sprawdzone pod względem formalnym (kom-
pletność i prawidłowość) przez Biuro Promocji i Współ-
pracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, a następnie 
zbiorczo przekazane Komisji Konkursowej, która dokona 
oceny merytorycznej i przygotuje wykaz rekomendowa-
nych ofert z proponowaną kwotą dotacji. Ostatecznego 
wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wyso-
kości kwoty przyznanej dotacji dokona Zarząd Powiatu 
w Krakowie. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną 
ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w  siedzibie 
organu na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej 
organu ogłaszającego konkurs oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  
27.02. 2015r. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru 
lub odrzucenia oferty. Warunkiem przekazania dotacji 
jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Regulamin i formularz konkursu znajdują się 
na stronie www.powiat.krakow.pl, www.ngo.powiat.
krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  Do-
datkowe informacje na temat konkursu można uzyskać 
w Biurze Promocji i.Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krakowie, tel. 12 397-93-13, e-mail: rcelarska@powiat.
krakow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

OTWARTY KONKURS OFERT 2015
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
www.srgz.zielonki.pl
e-mail: zielonki@zielonki.pl

NIP: 944-19-93-360
REGON: 357240147
KRS: 0000048345
Konto bankowe:
Deutsche Bank Polska S.A.
nr rachunku: 38 1910 1048 4401 3493 1121 0001

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki.

Echo – edukacja ekologiczna.

Echo II (Environmental changes human obligation) to 
projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Zielonki (SRGZ) we współpracy 

z Grupą Naukową Pro Futuro (Fundacja dla AGH w Krako-
wie) oraz Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa 
(SKPK) przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie oraz Gminy Zielonki. Konfiguracja powyżej wymie-
nionego partnerstwa to efekt zapoczątkowanych w 2008 
roku SRGZ działań na rzecz podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. Zadanie Ec(h)o II realizowa-
no jako kontynuację międzynarodowego programu pod 
tą samą nazwą, którego inicjatorem była Grupa Naukowa 
Pro Futuro. Głównym celem rocznego projektu było po-
budzenie i wzmocnienie motywacji do zdobywania i prze-
kazywania wiedzy o obecnym stanie środowiska, istnie-
jących zasobach naturalnych i ich ochronie, szkodliwości 
nieprzemyślanych i nieekologicznych działań człowieka 
na najbliższe otoczenie i tym samym na zdrowie ludzi. 
Stąd nazwa Echo, której geneza wyjaśniana na początku 
zajęć tłumaczyła uczniom zasadność rozpowszechniania 
wiedzy zdobytej podczas warsztatów tak jak echo odbija 
się w przestrzeni.  Działania edukacyjne w ramach projek-
tu prowadzono w formie dwugodzinnych warsztatów dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów 
z gmin należących do SKPK tj. Michałowice, Wielka Wieś, 
Kocmyrzów –Luborzyca, Igołomia –Wawrzeńczyce, Lisz-
ki, Zabierzów, Zielonki. W ramach projektu nauczyciele 
wybierali zakres warsztatów o następującej tematyce:

• Woda i ścieki

• Gospodarka odpadami komunalnymi

• Hałas i wibracje

• Ochrona powietrza

• Obszary Natura 2000 

• Energetyka (odnawialna i konwencjonalna)

• Surowce naturalne

Podczas zajęć każdy z uczestników mógł zabrać głos 
w dyskusji. Uczniowie w czasie spotkań wspólnie z pro-
wadzącym (trenerem) rozważali tematy zagrożeń ekolo-

gicznych oraz proponowali rozwiązania przeciwdziałania 
lub zapobiegania im. Szczególnym zainteresowaniem 
wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz 
gimnazjów cieszyły się tematy dotyczące energetyki oraz 
surowców naturalnych. Podczas tych zajęć każdy mógł 
między innymi z bliska zobaczyć rudę miedzi, dowiedzieć 
się gdzie w Polsce wydobywane jest złoto oraz zapoznać 
się z metodami wydobycia węgla: kamiennego i brunat-
nego. Informacja o tym, że najwięcej soli nie pochodzi 
z Wieliczki także była zazwyczaj należącą do tych od-
krywczych. Uczniowie dowiedzieli się także jak z węgla 
powstaje prąd i jaką rolę w tym procesie odgrywa czysta 
woda.

W ramach projektu organizatorzy zaprosili do wzięcia 
udziału w trzech konkursach  na Eko-Gazetkę, Eko-Spra-
wozdanie oraz Ankietę odpadową. Przedmiotem konkursu 
na Eko-Gazetkę było przygotowanie przez poszczególne 
klasy gazetki ściennej, która stanowiła sprawozdanie i po-
szerzenie treści przeprowadzonych zajęć ekologicznych. 
W ramach konkursu na Eko-Sprawozdanie, każda ze 
szkół miała za zadanie przygotowanie i zamieszczenie na 
stronie internetowej szkoły sprawozdania z warsztatów. 
Ocenie podlegały nadesłane zdjęcia gazetek ściennych 
oraz treści sprawozdań na stronach internetowych. W ra-
mach konkursu Ankieta odpadowa, uczniowie przepro-
wadzali badania ankietowe na podstawie opracowanej 
przez studentki z Koła Naukowego Ekospirit działającego 
przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surow-
ców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. 
Pytali oni trzech dorosłych osób o ocenę własnej wiedzy 
i stanu gospodarki odpadami w gminie Zielonki. Spośród 
zwróconych ankiet wylosowano autorów trzech, którzy 
zostali nagrodzeni. Wyniki ankiety opracowano i opubli-
kowano w artykule autorstwa  Jacka Pietrzyka, Katarzyny 
Wójcik i Anny Wiśniowskiej pt. „Edukacja, plan, realizacja, 
czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami 
w gminie” w czasopiśmie Logistyka 4/14. Treść dostępna 
także na stronie www.ekozielonki.pl

W ramach projektu:

• odwiedziliśmy 33 szkoły podstawowe i gimnazjalne,

• w warsztatach wzięło udział 155 klas  
(4-6 SP i I-III Gim),

• odbyło się ponad 250 godzin warsztatów,
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• do konkursu na Eko-Gazetkę ścienną wysłano 45 
zdjęć.

• w konkursie na Eko-Sprawozdanie wzięło udział 8 
szkół. (Nagrody przyznano w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjów)

Wyniki konkursów dostępne są na stronie www.srgz.
zielonki.pl 

W ramach projektu powstała planszowa gra edukacyjna, 
której celem jest podejmowanie korzystnych dla środo-
wiska decyzji dla rozstrzygnięcia zadanych przez mistrza 

gry problemów codziennego bytowania. Gracze porusza-
ją się po planszy będącej na zmianę terenem wsi i miasta. 
W zależności od koloru zajętego pola losują zadania 
i odpowiadają na pytania. Konstrukcja gry w praktyce 
wyklucza dwukrotne przejście planszy wg tego samego 
scenariusza. Stąd gracz może przy tej okazji poćwiczyć 
analityczne myślenie. Kończąc, mistrz gry podsumowuje 
najważniejsze momenty gry, które zaważyły o konkretnym 
wyniku gracza lub drużyny. W przyszłości autorzy gry 
planują międzyszkolne zawody ekologiczne na planszy 
echo-gry. 

Aleksandra Grzywa
Jacek Pietrzyk
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Stowarzyszenie Ekoturystyki „OSTANIEC”  
Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Stowarzyszenie Ekoturystyki „OSTANIEC” 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Jerzmanowice 79, 32-048 Jerzmanowice
www.jaskiniowadolina.pl 
e-mail: ostaniec@jaskiniowadolina.pl 

NIP: 677-21-28-312
REGON: 357091575
KRS 0000147569
Konto bankowe:
Bank: Bank Spółdzielczy Rzemiosła
nr rachunku: 34 8589 0006 0150 0000 0101 0002

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” 

Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia zostało reaktywowane 
po kilku latach zawieszonej działalności. Jego naj-

ważniejszym celem jest rozwój turystyki, propagowanie 
i umacnianie przedsiębiorczości mieszkańców gminy oraz 
działanie na rzecz rozwoju kultury, sportu, rekreacji oraz 
edukacji młodego pokolenia. Priorytetowym zadaniem 
stowarzyszenia na najbliższe lata jest podniesienie atrak-
cyjności obszaru, jego estetyzacja oraz efektywne wyko-
rzystanie przyrodniczych i kulturowych walorów gminy. 
Do tej pory stowarzyszenie z sukcesem zorganizowało kil-

ka spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Były one 
poświęcone badaniom geologicznym i archeologicznym 
prowadzonym na terenie Gminy Jerzmanowice – Przegi-
nia. Jedno z nich było spotkaniem z córką prof. Waldema-
ra Chmielewskiego (odkrywcy Kultury Jerzmanowickiej) 
oraz z prof. Teresą Madeyską, która prowadziła badania 
geologiczne w jaskiniach w Sąspowie, Jerzmanowicach 
i Ojcowie. W najbliższej przyszłości zostaną zainicjowane 
działania na rzecz rozwoju ekoturystyki w naszej „Małej 
Ojczyźnie”. 

W ubiegłym roku podjęto działania zmierzające do utwo-
rzenia edukacyjnej ścieżki przyrodniczo - historycznej 
„Jaskiniowa Dolina”. Będzie ona wytyczona w Dolinie 
Będkowskiej. Stworzenie ścieżki będzie polegać na utwo-
rzeniu trasy edukacyjnej eksponującej zabytki archeolo-
giczne, historyczne, florę, faunę oraz elementy przyrody 
nieożywionej (skały i jaskinie). Zostaną wyznaczone trasy 
spacerowe przyległe do ścieżki oraz zamontowane ta-
blice informacyjne i elementy infrastruktury turystycznej 
(m.in. ławki, siłownia terenowa, szkółka leśna). Trasa 
ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przebiegać będzie Do-
liną Będkowską i wierzchowiną jurajską na terenie wsi 
Łazy i Szklary. Planowana ścieżka rozpocznie swój bieg 

w Jerzmanowicach, obok Jaskini Nietoperzowej, gdzie 
już udało się wybudować ze skał występujących w naj-
bliższej okolicy „ścieżkę geologiczną”. Utworzenie ścieżki 
jest znakomitą okazją do promowania naszej „Małej Oj-
czyzny” w całej Polsce. Dla stowarzyszenia jest to duże 
zadanie, bowiem pragniemy z jak najlepszej strony zapre-
zentować osobliwości przyrody Jurajskiego Parku Krajo-
brazowego „Dolinki Podkrakowskie” i mamy nadzieję, że 
eksponowanie występujących w naszej okolicy surowców 
skalnych przyczyni się nie tylko do promocji regionu, ale 
również edukowania młodego pokolenia w zakresie racjo-
nalnego wykorzystania środowiska naturalnego.
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Zaproszenie do  
„Jaskiniowej Doliny”                                            

W tym numerze Biuletynu będę starał się zachęcić Pań-
stwa do zwiedzania ścieżki edukacyjnej, przedstawiającej 
dzieje geologiczne regionu krakowskiego. Ścieżka znaj-
duje się na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych 
„Dolinki Krakowskie”, około 25 km na północny zachód 
od Krakowa w Jerzmanowicach,  tuż przy Jaskini Nie-
toperzowej. Dogodna lokalizacja oraz bliskość bogatej 
w jaskinie Doliny Będkowskiej zachęcają do zobaczenia 
różnorodności geologicznej okolic Krakowa na po-
wierzchni niespełna 3 arów. Ścieżka geologiczna jest 
pierwszym stanowiskiem edukacyjnej ścieżki histo-
ryczno-przyrodniczej „Jaskiniowa Dolina”. Obiekt ten 
powstał jako projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie 
Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Go-
ścinna”. Partnerem projektu była Gmina Jerzmanowice-
-Przeginia. W realizacji tego zadania wspierała i pomagała  
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Przy ścieżce 
ustawiona jest tablica informacyjna dużego formatu z opi-
sem dziejów ziemi regionu krakowskiego. Ścieżka wyko-
nana została z okazów skalnych różnego wieku pozyska-
nych z kamieniołomów w Czatkowicach, Młynce, Zalasie, 
Niedźwiedziej Górze, Dubiu i Dębnika. Niektóre okazy 
pozyskane zostały z prywatnego gospodarstwa z Filipo-
wic. Ścieżka wybudowana została w formie amonitu, na 
którym ułożono skały wg wieku tj. od najstarszej do naj-

młodszej. Każda ze skał opisana jest wg czasu powstania 
czyli w jakiej erze i okresie geologicznym powstała oraz 
ile ma lat. Niektóre z okazów na fragmencie powierzchni 
są wyszlifowane, co daje możliwość zobaczenia prze-
kroju i struktury skały.  Są miejsca w Polsce o niezwykle 
urozmaiconym krajobrazie, bogate w zabytki  atrakcje 
o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Do 
takich należy kraina skał  i jaskiń, potocznie nazwanych 
Jurą - tu właśnie leży Gmina Jerzmanowice – Przeginia.  
Dobre oznakowania oraz opis atrakcji przyrodniczych, 
kulturowych i archeologicznych to główne zadanie, ma-
jące na celu promowanie, edukację młodego pokolenia  
i jednocześnie ochronę naturalnych krajobrazów i obiek-
tów historycznych naszej gminy. Prowadzenie zajęć 
terenowych to jeden z najważniejszych elementów w na-
uczaniu przyrody, geografii  i biologii. Kontaktu z żywą 
przyrodą nie zastąpią najlepsze nawet fotografie, filmy czy 
eksponaty. Będąc w terenie, świat odbiera się wszystkimi 
zmysłami, uczestnik zajęć przyswaja w sposób naturalny 
wiadomości z biologii, geografii, historii, matematyki czy 
języka polskiego w myśl zasady „od bliskiego do dalekie-
go”. To właśnie uczy porządkowania wiedzy i kształtuje 
umiejętności interdyscyplinarne. To, co dzieci i młodzież 
zobaczą na „własne oczy” zostaje w pamięci na zawsze. 
Przecież najlepiej wyposażoną pracownią jest otaczają-
ca nas przyroda. Tutaj można znaleźć  i pokazać niemal 
wszystko. Wystarczy tylko skorzystać z tego co jest w za-
sięgu ręki. Miejsce przeznaczone na odpoczynek w lesie, 
pozwala uczyć szacunku do przyrody, a jednocześnie za-
chęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ścieżka geologiczna pozwala na korzystanie z gotowych eksponatów skalnych oraz  tablicy informacyjnej. Na pewno 
istnieje jeszcze wiele innych możliwości, zależnych od pomysłowości nauczyciela prowadzącego zajęcia. Znajdą tu ma-
teriał do pracy i działań zarówno nauczyciele z najmłodszymi uczniami ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, ale również 
uczniowie szkół średnich, a może i wyższych. Ścieżka ta jest naturalnym laboratorium w terenie, w którym można pro-
wadzić obserwacje i ćwiczenia badawcze na różnym etapie edukacyjnym. Stan współczesnego środowiska naturalnego 
wymaga budzenia świadomości ekologicznej i kreowania autentycznej wrażliwości dotyczącej kwestii ochrony przyrody. 
Właściwie i interesująco prowadzona edukacja stwarza nadzieję, że nasi wychowankowie w dorosłym życiu będą prze-
strzegać zasad i praw ekologii. Ma ona ogromne znaczenie wychowawcze. Tym samym pozytywny i odpowiedzialny 
stosunek do przyrody powinien stać się trwałym elementem systemu wartości. Należy mieć nadzieję, że proponowane 
działania przyniosą takie efekty wśród wychowanków, a powstanie ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej na terenie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia zaowocuje w przyszłości. Powstały obiekt turystyczny będzie promocją tego regionu oraz wpły-
nie na ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w najbliższej okolicy.

Tadeusz Nabagło, Teresa Sieradzka 
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KIM SĄ PIĘKNE ANIOŁY?
Stowarzyszenie Piękne Anioły założyła Katarzyna Kone-
wecka-Hołój, która zimą 2013 r., tuż przed Bożym Naro-
dzeniem, wraz z garstką najbliższych przyjaciół z Krakowa 
i okolic zdecydowała się pomóc dzieciakom z rodziny 
po sąsiedzku. Z czasem przyjaciele Kasi przyprowadzali 
własnych przyjaciół i obecnie Stowarzyszenie rozrosło się 
do sporych rozmiarów. Dzisiaj mamy 15 członków i setki 
osób współpracujących z nami na bardziej stałych bądź 
luźnych zasadach.

CO ROBIMY NA CO DZIEŃ?
Z pomocą lokalnych OPS odnajdujemy wielodzietne 
rodziny żyjące w bardzo złych warunkach, w szczególno-
ści te z małymi dziećmi. Są to różne rodziny – niepełne, 
dotknięte ciężką chorobą, która drastycznie wpłynęła 
na kondycję finansową rodziny, niejednokrotnie spro-
wadzając ją z poziomu „życie” do poziomu „przeżycie”. 
Naszym celem jest poprawa warunków mieszkaniowych 
dzieci i właśnie ten mały skrawek dziecięcego świata 
zmieniamy na lepszy. W większości domów wykonuje-
my generalne remonty począwszy do skuwania grzyba, 
łatania dziur w dachu i wymianę okien po odmalowanie 
i zapewnienie nowych mebli i dekoracji. Tworzymy dzie-
ciakom własny kącik w pokoju, bardzo często dzielonym 
z licznym rodzeństwem, który będzie dla dzieci przystanią 
w okrutnym świecie, w jakim przyszło im żyć. Dzieciom, 
które często śpią we czwórkę na jednej wersalce dajemy 
własne łóżko z czystą pościelą i biurko do nauki z lampką 
tworząc dla nich oazę, schronienie przed czasami drama-
tyczną rzeczywistością, gdzie mogą poczuć się bezpiecz-
nie i spać spokojnie.

Przez dwa lata działalności Stowarzyszenia wyremonto-
waliśmy ponad 30 pokoi dziecięcych dla bardzo różnych 
rodzin. Dzięki współpracy z Karoliną Sołowow (Cersanit) 
nawiązanej jesienią 2014 r. do remontów pokoi możemy 
teraz dołączyć remonty łazienek – do tej pory zrobiliśmy 
ich trzy.

RELACJE Z WSZYSTKICH 30 REMONTÓW MOŻECIE 
PAŃSTWO ZNALEŹĆ NA PINTEREST:  
http://www.pinterest.com/piekneanioly

NASZE AKCJE
Walczymy z wykluczeniem społecznym na skutek biedy 
nie tylko poprzez zapewnienie dzieciakom godnych wa-
runków mieszkaniowych. Po uzyskaniu grantu norweskie-
go rozpoczęliśmy (na razie lokalny) projekt szkoleniowy 
dla dzieci i młodzieży pt. „Mój rówieśnik – mój coach”. 
Program ma za zadanie podjęcie walki z biedą dziedzi-
czoną: ma być próbą wpłynięcia na światopogląd i na-
stawienie młodych ludzi, ma uczyć budować i podnosić 
wiarę w siebie i własne możliwości, ma za zadanie budzić 
ambicje zawodowe w dzieciakach, którym los nie dał 
żadnej szansy. Program dąży do stworzenia lokalnej sieci 
wsparcia współtworzonej przez potrzebujące dzieciaki 
i ich rówieśników z pełnych, niepatologicznych rodzin. 
Warsztaty prowadzi coach z psychologiem. Szkolenie 
trwa cały rok od października 2014 r. do końca września 
2015 r.

ORGANIZUJEMY 
NIETYPOWE AKCJE 
W grudniu wzięliśmy pod nasze skrzydła dzieciaki kra-
kowskich więźniów. Nikt nie myśli o tych dzieciach, które 
nie zostały za nic skazane, a właśnie tak żyją - w skrajnej 
biedzie, przekreślone przez wszystkich, z piętnem rodzi-
ca-przestępcy. Akcja „Anielski Mikołaj – winy rodziców 
nie piętnują dzieci” umożliwiła bardzo emocjonalne 
spotkanie dzieciaków z rodzicami osadzonymi w czte-
rech aresztach śledczych na terenie Krakowa. Dzieciaki 
dostały paczki z prezentami ufundowane przez wielu ludzi 
m.in. również studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Problem rodzin osadzonych i nasza akcja mikołajkowa 
stały się tematem artykułu red. Anny Szulc opublikowane-
go w Newsweeku pt. „Z takiego dziecka nic nie będzie”.

NIE BOIMY SIĘ 
NIESZTAMPOWEJ 
WSPÓŁPRACY
Nasza regularna współpraca z osadzonymi z zakładów 
karnych i aresztów śledczych z Małopolski trwa od nie-
spełna dwóch lat, a jesienią 2014 r. nasze szeregi zasilili 
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młodsi chłopcy z poprawczaka. Początkowo wychowan-
kowie niechętnie i nielicznie uczestniczyli w remontach, 
głównie za namową dyrektorów ośrodka. Matki z Aniołów 
i chłopaki z poprawczaka? To niespodziewane i niesza-
blonowe połączenie zaowocowało. Każdy z chłopaków 
ma coś na sumieniu, ale dlaczego? Najczęściej dorastali 
na ulicy: sami, bez jakiejkolwiek rodziny lub w ubogich 
domach z problemami, nierzadko dlatego, że rodzic był 
właśnie w zakładzie karnym. Rodziny, dla których wycho-
wankowie poprawczaka wykonują remonty, przyjmują 
chłopaków z dobrodziejstwem inwentarza: nikt nie węszy 
i nikt nie krytykuje. Wychowanków traktują jak swych sy-
nów, podkarmiając zupką i ciastem, nie oceniając, takim 
właśnie rodzinnym ciepłem cementując pozytywne po-
stawy. Praca wychowanków i ich rosnące zaangażowanie 
stanowią dowód na to, że można być lepszą wersją siebie 
nawet w niesprzyjających okolicznościach. 

NASZE ZBIÓRKI
Czysty Aniołek – OGÓLNOPOLSKA akcja pod patro-
natem Rzecznika Praw Dziecka poderwała całą Polskę. 
Zbieraliśmy mydełka, szampony, pasty, szczoteczki do 
zębów i inne środki czystości. Większość MOPS-ów na 
terenie całego kraju włączyło się do naszej akcji, a lokalne 
media chętnie ją nagłaśniały. Zbiórki organizowały szkoły, 
przedszkola, firmy i instytucje.  Na terenie całego kraju 
zebraliśmy tony środków czystości, które zostały rozdys-
ponowane przez lokalnych pracowników OPS do około 
500 najuboższych gospodarstw i domów na terenie całej 
Polski. O akcji dowiedzieli się również studenci z Ostrawy 
w Czechach. Niespodziewana ostrawska edycja akcji 
Czysty Aniołek zorganizowana przez studentów ostraw-
skiej polonistyki odbyła się w czwartek i piątek 27-28 
marca w budynku Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu 

Ostrawskiego w Czechach.

Anioły Idą do Szkoły – zbieraliśmy przybory szkolne, 
plecaki, piórniki i wyprawki szkolne dla dzieciaków  
z najuboższych rodzin. Obdarowaliśmy prawie 200 ro-
dzin. W obydwie akcje włączyły się nasze kluby piłkarskie 
CRACOVIA i LECHIA GDAŃSK.

WYDARZENIA 

W 2014 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dwie 
większe imprezy. W czerwcu w podkrakowskich Paczół-
towicach odbył się Turniej Golfa i Charytatywny Piknik 
Pięknych Aniołów. Z kijkami do golfa stawiła się lokalna 
śmietanka, m.in. wójt gminy Czernichów, lokalni biznes-
meni i znani artyści; nasza przyjaciółka i znana krakowska 
malarka Maggie PIU, gościliśmy również światowej sławy 
tenora Mariusza Kwietnia, który na co dzień występu-
je w Carnegie Hall i Rafała Simonidesa, mistrza świata 
w Muay Thai. Podczas wydarzenia mieliśmy okazję oglą-
dać wiele występów, jak np. Szkoły Baletowej. Zwycięzca 
turnieju, krakowski developer Tom Leach, został obdaro-
wany pucharem przechodnim wykonanym przez samego 
prof. Bolesława Chromego, najsławniejszego żyjącego 
polskiego rzeźbiarza. W tym roku powtarzamy turniej 
w czerwcu, z jeszcze większym rozmachem!

WIECZÓR AUTORSKI 
Z GRAŻYNĄ SZAPOŁOWSKĄ
16 października 2014 roku w krakowskim Hotelu Pod 
Różą, odbyło się spotkanie ze sławną aktorką i muzą 
Krzysztofa Kieślowskiego, panią Grażyną Szapołowską. 
Aktorka opowiadała o swoich książkach, o swym dzieciń-

Członkowie Stowarzyszenia w towarzystwie pani Grażyny Szapołowskiej
Od lewej z tyłu: Katarzyna Kurbiel, Agnieszka Świat, Joanna McCoy, Krzysztof Świat, Tomasz Borkowski

W pierwszym rzędzie: Agata Kowalska, Katarzyna Konewecka-Hołój (Prezes i Założycielka), Grażyna Szapołowska,  
Aneta Nowińska, Agnieszka Borkowska i Iwona Kolegowicz
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stwie i pokoju, w jakim dorastała. W uroczystości uczest-
niczył również przyjaciel Stowarzyszenia, mistrz świata 
w jeździe na quadach Rafał Sonik. 

Media w tym roku nas rozpieszczały. Wielokrotnie po-
jawialiśmy się w prasie. Szczególnie dumni jesteśmy 
z obecności na łamach Wysokich Obcasów, które zamie-
ściły fantastyczny artykuł o Pięknych Aniołach autorstwa 
Dominiki Wantuch.  Natomiast Newsweek podjął poru-
szony przez nas temat dzieci więźniów w świetnym arty-
kule „Z takiego dziecka nic nie będzie” autorstwa Anny 
Szulc, a my, zainspirowani artykułem tej samej redaktorki 
„Kazirodztwo: Oprawcy jak sępy”, zrobiliśmy opisanej 
rodzinie remont w domu pod Racławicami. Świąteczne 
wydanie Claudii opisało nasze Stowarzyszenie poświęca-
jąc nam czterostronicowy artykuł. Napisali o nas również: 
Naj, Dziennik Polski, Gazeta Kraków, Nowiny, Sądecza-
nin, Planeta Kobiet etc. Gościło nas Radio Kraków, RMF, 
Polskie Radio Jedynka, Tok FM, śląska rozgłośnia radio-
wa Radio 90. PL itd.

WYSTĄPIENIA TELEWIZYJNE
Kolorowe, bezpieczne pokoje i łazienki nie materializują 
się jednak za sprawą magicznej różdżki. Stowarzysze-
nie działa jak prężna firma. Opiera się na wiedzy i cięż-
kiej pracy wielu Niewidzialnych Aniołów. Pomimo tego, 
w 2014 roku zwróciliśmy na siebie uwagę wielu lokalnych 
i ogólnopolskich stacji telewizyjnych. TVP Katowice, TVP 
Kraków Kronika, TVP Lublin, Telewizja OSTRAVA. 

Wystąpiliśmy w Pytaniu na Śniadanie, Dzień Dobry TVN, 
TVP ABC – Na kłopoty ABC u Karoliny Malinowskiej, 
w Ekspresie Reporterów, Uwadze. Magda Steczkowska 
reprezentowała nas w programie „Twoja twarz brzmi zna-
jomo”, przed świętami wymieniono nas w Faktach TVN 
wśród 4 największych fundacji charytatywnych w Polsce. 
Materiał o stowarzyszeniu przygotował również POLSAT.

Joanna McCoy

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
 w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicz-
nego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego na otwarte spotkania konsultacyjne doty-
czące „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Planowane terminy spotkań:

• 9.02 – Mogilany (dedykowane organizacjom z gmin Skawina, Mogilany, Świątniki Górne),

• 10.02 – Liszki (dedykowane organizacjom z gmin Liszki oraz Czernichów),

• 11.02 - Kocmyrzów-Luborzyca (dedykowane organizacjom z gmin Kocmyrzów-Luborzyca  
oraz Igołomia-Wawrzeńczyce)

• 12.02 - Wielka Wieś (dedykowane organizacjom z gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa),

• 16.02 – Skała ((dedykowane organizacjom z gmin Skała oraz Zielonki),

• 17.02 – Iwanowice (dedykowane organizacjom z gmin Iwanowice, Słomniki, Michałowice),

• 18.02 – Zabierzów (dedykowane organizacjom z gmin Zabierzów oraz Krzeszowice).

Spotkania mają na celu nie tylko opracowanie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok, ale także ustanowienie 
standardów konsultacji społecznych w Powiecie Krakowskim.

Spotkania odbędą się w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu  

obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2
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W styczniu, wraz z nadejściem nowego roku, ru-
szyła akcja rozliczeń z Urzędem Skarbowym za 
2014 r., a wraz z nią możliwość przekazywania 

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Każdy podatnik może wybrać, na czyją rzecz przekaże 
kwotę pochodzącą z jego zeznania rocznego. Upraw-
nionymi do przekazania 1% podatku są podatnicy roz-
liczający się poprzez skalę podatkową (umowa o pracę, 
zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji), podatek liniowy, 
ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych czy 
przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT (zbycie 
nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe). 
Żeby przekazanie podatku stało się faktem, podatnik 
wypełniający roczne zeznanie musi wpisać w przezna-
czone do tego pola na deklaracji podatkowej numer KRS 
organizacji pożytku publicznego oraz kwotę podatku 
w złotych, która nie może przekroczyć 1%. Kwota ta musi 
wynikać z deklaracji rocznej lub jej korekty. Zasadą jest, 
że zaokrągla się ją do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych, gdyż błąd, 
szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że 
pieniądze nie zostaną przekazane, a korekta może oka-
zać się niemożliwa. Podatnik w deklaracji może wskazać 
również konkretny cel, na który przekazuje 1% swojego 
podatku (np. remont kościoła w Korzkwi, leczenie Jana 
Kowalskiego itp.). Dla organizacji będzie to jedynie infor-
macja, która nie jest zobowiązująca. Wiążące jest nato-
miast, by organizacja z otrzymanego wsparcia realizowała 
swoje cele statutowe. W deklaracji rocznej podatnik może 
również zaznaczyć, czy chce przekazać swoje dane ob-
darowywanej organizacji. Jeśli wyrazi on taką zgodę, do 
organizacji pożytku publicznego trafią jego dane identyfi-
kacyjne wraz z adresem, wysokością przekazanej kwoty 
oraz przeznaczeniem jej na konkretny cel szczegółowy, 
jeśli taki wskazał.

Podatnik nie może spóźnić się ze złożeniem zeznania, 
gdyż wtedy utraci prawo do przekazania 1%. Wobec tego 
zeznanie należy złożyć w terminie do 2 lutego 2015 roku 
dla osób rozliczających się ryczałtowo lub do 30 kwiet-
nia 2015 roku dla wszystkich rozliczających się w inny 
sposób. Korektę zeznania podatkowego można złożyć 
w terminie miesiąca po upływie powyższych dat. Wykaz 
organizacji pożytku publicznego, na które można przeka-
zać 1% podatku, jest zamieszczony na stronie interneto-
wej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Dlaczego warto wspierać organizacje pożytku pu-
blicznego 1% podatku?

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP nic nie kosztuje, 

a jest najprostszym sposobem wspierania ważnych spo-
łecznie celów. Wielu z nas uważa, że niewielka kwota, 
którą mają do przekazania i tak nic nie zmieni. Nic bardziej 
mylnego! Jeśli 100 osób przekaże małą kwotę swojego 
podatku, organizacja zbierze konkretną sumę, za którą 
wiele będzie można zrobić. Większość organizacji pożyt-
ku publicznego ma swoje strony internetowe, na których 
podatnik może łatwo sprawdzić na co pieniądze zostały 
wydane. Dlatego warto poszukać organizacji działających 
lokalnie. Wtedy istnieje szansa, że 1% do nas wróci po-
przez ciekawy koncert, zajęcia dodatkowe dla dzieci czy 
inne wartościowe działania.

Ciekawym pomysłem na pozyskanie środków na dzia-
łalność i wsparcie potrzebujących jest organizowana 
przez krzeszowicki Interwencyjny Zespół Pomocy Mię-
dzyludzkiej aukcja charytatywna. „Artyści Krzeszowic 
dla dzieci” to połączenie koncertu charytatywnego z au-
kcją dzieł sztuki na rzecz najuboższych rodzin. Lokalni 
twórcy przekazują nieodpłatnie swoje prace – obrazy, 
rysunki, rzeźby – na potrzeby aukcji, także wszyscy ar-
tyści wystąpią tego wieczoru bezinteresownie. Aukcja 
gromadzi każdorazowo wielu gości, mieszkańców 
Krzeszowic i okolic, lokalnych przedsiębiorców, przed-
stawicieli samorządu, artystów, mecenasów sztuki.  
Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na or-
ganizację letniego wypoczynku dla dzieci z najbardziej 
potrzebujących rodzin. Poprzednia aukcja przyniosła 
IZPM prawie 7000 złotych. Każdy z nas może dodatkowo 
wzbogacić i wspomóc tę imprezę, przekazując na licy-
tację wartościowe przedmioty: dzieła artystyczne, ręko-
dzielnicze, wybitne książki np. z dedykacją pisarza, dzieła 
kolekcjonerskie, cenne przedmioty o znaczeniu symbo-
licznym, pamiątkowym, historycznym. Organizatorzy cze-
kają na dary do 3 lutego 2015, w Galerii w Pałacu Vauxhall 
w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 1. Zarząd IZPM ma 
nadzieję, że zarówno koncert, jego bogaty i różnorodny 
repertuar, ciekawe osobowości, jak i sama aukcja, dzieła 
sztuki, ich piękno staną się źródłem bogatych i niezapo-
mnianych wrażeń, że będą to chwile prawdziwej serdecz-
nej wspólnoty zjednoczonej w mnożeniu dobra i radości.

Zapraszamy do Krzeszowic 6 lutego, na godz. 18.00!

Czas rozliczeń podatkowych...
przekaż 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego.
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W niedzielę, 12 października 2014 r. odbył się piąty, ju-
bileuszowy koncert pt. „Perły Powiatu muzyczna podróż 
Kraków – Paryż – Nowy Jork”. Na scenie zaprezentowało 
się czterdziestu pięciu młodych wokalistów wraz z in-
struktorami i znakomitym zespołem Roberta Budzynia. 
Wykonali oni najbardziej znane i lubiane piosenki zwią-
zane z trzema wielkimi miastami. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, został ogłoszony internetowy plebiscyt na 
najpopularniejszych wykonawców. Pełna lista piosenek 
wykonywanych przez młodych artystów wraz z filmami 
z występów i panelem do głosowania znajduje się na por-
talu Telewizji Internetowej Gmin i Powiatu Krakowskiego 
(itv.powiat.krakow.pl). Swój głos można oddać tylko raz, 
zaznaczając jednocześnie maksymalnie trzy wykonania. 
Głosowanie trwa do 1 czerwca 2015 roku. Zapraszamy do 
głosowania na ulubionych wokalistów.

W koncercie udział wzięli: 

Perły Powiatu 2014: Wiktoria Gorzkowska, Natalia Ro-
dak, Sylwia Rusek, Agnieszka Sioła, Gabriela Kotarba, 
Aleksandra Majka, Dominika Mucha, Kamil Cichy, Adrian 
Sadowski, Elżbieta Kalicka, Aleksandra Mrozowska, Nor-

bert Kociarz, Weronika Kaim, Katarzyna Juraszek, Izabela 
Krokosz, Aleksandra Żmuda, Wilhelm Pasterz, Karolina 
Witkowska, Anna Ożóg, Patrycja Kaim, Agnieszka Ła-
chowska, Julia Latosińska, Weronika Brzóska, Katarzyna 
Fiedor, Gabriela Jeleń, Julia Kolarska, Alicja Kopeć, Ja-
goda Wiecha, Justyna Windys, Filip Major, Aleksandra 
Medyńska, Monika Kusiba, Maja Sum, Konrad Pękala, 
Monika Chmielarczyk, Edyta Niziołek, Weronika Kozłow-
ska, Karolina Musiał, Małgorzata Zgrzywa, Jakub Stożek, 
Kamila Szczurek, Kamila Tylek, Anita Noworyta, Adrianna 
Dijuk oraz Daria Dys.

Instruktorzy: Anna Dijuk – Bujok, Paweł Dys, Piotr Ma-
jewski, Anna Roj, Katarzyna Sanecka, Małgorzata Strze-
bońska – Sroka, Wojciech Sroka.

Realizatorzy: scenariusz: Anna Dijuk – Bujok, reżyseria: 
Anna Dijuk – Bujok, Piotr Majewski, kierownictwo mu-
zyczne: Robert Budzyń we współpracy z Wojciechem 
Sroką, prowadzenie koncertu: Anna Dijuk – Bujok, Piotr 
Majewski.

Organizator koncertu: Biuro Promocji i Współpracy Sta-
rostwa Powiatowego w Krakowie.

Perły Powiatu 2014 
Plebiscyt, zapraszamy do głosowania na najlepszych wokalistów! 


