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OTWARTY KONKURS OFERT 2015

Zaledwie trzy dni temu dotarła do nas
smutna wiadomość. Zmarł Profesor
Jerzy Regulski, kolejny po Michale Kuleszy twórca reformy samorządowej z lat
1989-1990. W tych przełomowych chwilach naszej historii dzięki Jemu właśnie
wykorzystana została szansa stworzona
przez solidarnościowy przełom. Wiele wyobraźni i odwagi
trzeba wtedy było, by oddać tak wiele władzy na sam
dół. Do gmin wyposażonych we własne dochody i mienie
komunalne, traktowanych jako wspólnota samorządowa
mieszkańców. By partyjne plany i wskaźniki zastąpić
zaradnością i inicjatywą ludzi. Jakże wielu ludzi zaangażowało się wtedy w zaspokajanie najpilniejszych potrzeb materialnych i budowę nowych więzi społecznych,
w uczenie się „demokracji”. I trzeba mieć świadomość, że
bez tamtego etapu nie moglibyśmy się dzisiaj spotykać,
by rozmawiać o kolejnym dzieleniu się „władzą”. Tym
razem to ustanowiony zaledwie 25 lat temu samorząd poszukuje lepszego od siebie wykonawcy własnych zadań.
I zwraca się do Was, organizacji pozarządowych z propozycją. Weźcie część pieniędzy, którymi dysponujemy
i zróbcie to co uważacie za najbardziej potrzebne w Wa-

szej miejscowości. Zróbcie to lepiej, bardziej efektywnie,
a wspólna praca niech będzie tym, co pozwoli nam się
bardziej poznać, co nas połączy.

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

dzieje się w trzecim sektorze. Ta gazeta ma być tworzona
przez NGO i dla NGO !

Celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
POKL, jest rozwój potencjału trzeciego sektora w powiecie krakowskim.
Gazeta wpisuje się w ten cel, promując działania projektowe, poruszając ważne zagadnienia dotyczące działań
organizacji pozarządowych, a także opisując ciekawych
ludzi, pomysły, inicjatywy. Przedstawiamy portrety lokalnych liderów, pokazujemy jakie działania realizują poprzez
swoje organizacje. Chcemy aby nasz biuletyn w ciekawy
sposób dotykał ważnych aspektów funkcjonowania NGO
na terenie powiatu krakowskiego i pokazywał ile dobrego

Myślę, że tak właśnie urządzoną Rzeczpospolitą mieli na
myśli twórcy samorządnej Polski, w tym nieodżałowanej
pamięci Profesor Jerzy Regulski. Czy dobrze wypełniliśmy te marzenia? Pewnie nie do końca, ale się staramy.
Zauważał to, kiedy w wywiadzie dla portalu samorządowego w 2010r. mówił: „Jestem zadowolony z tego, że
w ciągu 20 lat powstało bardzo silne środowisko profesjonalne i odpowiedzialne, które rokuje nadzieje, że będzie
dobrze. Trzeba usuwać bariery rozwoju samorządności,
bo system wymaga stałej obserwacji i stałego, logicznego rozwoju”.
Odszedł wielki autorytet. Najlepiej ujął tę stratę prof. Jerzy
Stępień: ”Ta śmierć dotyka każdego, kto był w jakikolwiek
sposób związany z samorządem. My wszyscy jesteśmy
z Niego”.
Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

W ramach projektu ukaże się 10 numerów, każdy w nakładzie 500 sztuk. Biuletyn jest dostępny bezpłatnie, rozsyłany pocztą do organizacji pozarządowych i jednostek
samorządu terytorialnego. Wydania elektroniczne znajdują się na stronie internetowej: www.ngo.powiat.krakow.pl.
Redakcja zaprasza organizacje pozarządowe z terenu
powiatu krakowskiego do kontaktu i zaprezentowania się
w kolejnych wydaniach gazety.

Osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się w redagowanie biuletynu, prosimy o kontakt: tel. 12 397 93 13,
e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

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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Informujemy, że Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2015 zadań
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Zadaniem z zakresu ochrony i promocji zdrowia jest:
1. podejmowanie działań promujących zdrowy styl
życia,
2. upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych
postaw i zachowań prozdrowotnych,
3. realizacja programów prozdrowotnych,
4. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
5. wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje 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 skierowane do mieszkańców z minimum trzech gmin Powiatu
Krakowskiego.
Powiat Krakowski przeznacza na realizację zadań
środki finansowe do kwoty 71 000 złotych.
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę
wspierania zadań wraz z udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie.
Dotacja może być przeznaczona wyłącznie 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.

Realizatorzy projektu
LIDER:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

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

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie
właściwego formularza oferty do dnia 2 marca 2015 r.
do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym, parter, Al. Słowackiego 20 w Krakowie lub przesłanie na adres Wydział

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 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 kwietnia 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 określonym w ogłoszeniu
konkursowym.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność
ofert odpowiada wnioskodawca.
Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do
konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
Po upływie terminu składania ofert, będą one sprawdzone
pod względem formalnym (kompletność i prawidłowość)
przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, a następnie zbiorczo
przekazane Komisji Konkursowej, która dokona oceny
merytorycznej i przygotuje wykaz rekomendowanych
ofert z proponowaną kwotą dotacji.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz
z decyzją o wysokości 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 Informacji Publicznej.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 13.03.2015 r.
Podmioty składające oferty mogą zażądać 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.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
tel. 12 637 91 06,
e-mail: bpietruszka@powiat.krakow.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
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Akademia Piłkarska MAM TALENT
ul. Szkolna 7
32-065 Krzeszowice
www.apmt.pl
e-mail: apmamtalent@gmail.com

AKADEMIA PIŁKARSKA
MAM TALENT KRZESZOWICE
Akademia Piłkarska Mam Talent Krzeszowice
została założona w 2009 roku przez Grzegorza
Krzysiaka, byłego piłkarza Świtu Krzeszowice
i Koszarawy Żywiec. Obecnie pod opieką profesjonalnych trenerów trenuje w sześciu kategoriach wiekowych 120 młodych piłkarzy i piłkarek.

P

roces rozwoju piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej
Mam Talent Krzeszowice oparty jest na metodach
szkoleniowych Ajaxu Amsterdam. Metody te są
uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Zostały one
wprowadzone przez Grzegorza Krzysiaka, który odbył
staż w słynnym holenderskim klubie pod okiem tamtejszej
kadry trenerskiej. Zgodnie z wytycznymi Ajaxu pracują
również pozostali trenerzy pracujący z dziećmi. Młodzi
futboliści doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć
w Krzeszowicach. Latem i zimą wyjeżdżają na obozy
sportowe a dwa razy w roku Akademia zaprasza drużyny
z Małopolski, Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego do uczestnictwa
w halowych turniejach: Turnieju Mikołajkowym i Piłkarskim Zakończeniu Zimy. We wrześniu stowarzyszenie
organizuje dla mieszkańców gminy Krzeszowice „Mercato” tj. imprezę piłkarską na mobilnym boisku sportowym.

NGO
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TWÓRCZO, ZDROWO I POZARZĄDOWO!

KRS: 0000437054
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach
nr rachunku: 80 8612 0003 0010 0002 6811 0001

Podopieczni Akadmii Piłkarskiej uczestniczą w wielu zawodach poza granicami gminy. Dzięki temu stale poznają
smak rywalizacji z innymi drużynami. Często są to drużyny Legii Warszawa, Śląska Wrocław, Cracovii Kraków,
Wisły Kraków, Sandecji Nowy Sącz, Ruchu Chorzów,
Odry Opole, Zagłębia Sosnowiec, GKSu Katowice czy
też Slovany Bratysława (Słowacja), MSK Ziliny (Słowacja)
i Slavii Praga (Czechy).
Akademia Piłkarska Mam Talent to również grupy taneczne. W zajęciach prowadzonych w Krzeszowicach przez
instruktorkę tańca, Małgorzatę Snopczyńską-Anouar,
ćwiczy 50 dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych:
4-8 lat i powyżej 9 roku życia. Latem i zimą tancerki,
podobnie jak piłkarze, uczestniczą w obozie sportowym.
W lipcu i sierpniu APMT Krzeszowice organizuje „Wakacje
z piłką”, czyli półkolonie dla dzieci z całej gminy Krzeszowice oraz półkolonie taneczne - „Wakacje z tańcem”.
Akademia Piłkarska Mam Talent dynamicznie się rozwija.
Stworzyliśmy profesjonalny zespół szkoleniowo-organizacyjny. Cały czas zwiększa się liczba dzieci w strukturach piłkarsko-tanecznych. Kontynuując dotychczasowe
działania, planujemy kolejne przedsięwzięcia. Serdecznie
zapraszamy wszystkie dzieci na nasze zajęcia!
Zespół APMT Krzeszowice

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Mam Talent Krzeszowice.

J

ak obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet? Kwiatek, kawa?
Oczywiście, ale można też
w sposób mniej konwencjonalny przekazać co dla
środowiska Amazonek jest
najważniejsze.
A najważniejsze to profilaktyka zdrowia, czyli jak wcześnie zdiagnozować i leczyć
raka piersi i białaczkę.
Kobiety dotknięte chorobami nowotworowymi
pokazały, jak można walczyć i żyć po zdiagnozowaniu
tej choroby. Dlatego przez kilka lat organizowały w Krzeszowicach pokazy mody, podczas których oryginalne
kreacje prezentowały członkinie Stowarzyszenia Kobiet
z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, pod przewodnictwem ich prezeski Grażyny Piotrowskiej. Ostatni
pokaz odbył się w 2011 roku.
Od tamtej pory, zawsze z okazji Dnia Kobiet, organizowane jest uroczyste spotkanie zatytułowane KOBIETY
KOBIETOM, które łączy w sobie profilaktykę zdrowia, występy zaproszonych gości, wspólne rozmowy i zabawy.
Od kilku lat wraz z Amazonkami wydarzenie organizuje
Fundacja Kobieta w Regionie z Tenczynka.
Jej prezeska, Monika Dudek, na początku okraszała
spotkania tańcami etnicznymi, przygotowywanymi wraz
z kobietami biorącymi udział w warsztatach tańców
w kręgu. Od trzech lat, wraz z Zespołem Tańców Świata
ZDROJANIE, działającym przy Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach, co roku prezentuje nowy układ taneczny,
tańców polskich, francuskich,
greckich i country.
Spotkanie zwyczajowo rozpoczyna się od działań promujących profilaktykę zdrowia.
Pośród wielu prozdrowotnych
tematów zawsze kładziony
jest nacisk na przeprowadzanie profilaktycznych badań
mammograficznych i USG.
Gośćmi Amazonek są lekarze, specjaliści, a także osoby
zajmujące się na co dzień profilaktyką w innych organizacjach, np. pani Urszula Smok,

prezes Fundacji „Podaruj Życie”, która w tym roku, po raz
kolejny, przybliży temat profilaktyki związanej z białaczką.
Krzeszowickie obchody Dnia Kobiet wciąż rozszerzają
swą formułę, a do udziału w marcowym wydarzeniu, wraz
ze Starostwem Powiatowym w Krakowie zapraszamy
kobiety z organizacji pozarządowych z trzech sąsiednich
gmin: Zabierzowa, Czernichowa i Jerzmanowic-Przegini.
To będzie jedno ze spotkań integracyjnych, zaplanowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego.
„Twórczo, zdrowo i pozarządowo” – tak nazwano to
spotkanie, podczas którego organizatorki chcą przedstawić lokalnym liderkom, społeczniczkom, prezeskom NGO
swój pomysł na dobrą imprezę na wysokim poziomie.
Goście wysłuchają koncertu Hanki Wójciak, archaicznych
słowiańskich pieśni, zatańczą w kręgu. Będzie okazja do
integracji, inspiracji i zwyczajnie dobrej zabawy, wspólnego twórczego i w dobrym zdrowiu, świętowania Dnia
Kobiet.
Spotkanie przedstawicielek organizacji pozarządowych odbędzie się w Krzeszowicach, w Galerii w Pałacu Vauxhall, Centrum Kultury i Sportu, ul. Walkowskiego 1, w piątek 13 marca o godz. 17:00
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 1 marca 2015 i prosimy o ich przesyłanie na adres mdudek@powiat.krakow.
pl lub zgłaszanie pod nr tel. 664 063 268. Ilość miejsc jest
ograniczona!
Spotkanie KOBIETY KOBIETOM rozpocznie się o godzinie 18.00, w tym samym miejscu. Obowiązują zaproszenia.
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SERCE PRZY SERCU
aukcje na rzecz potrzebujących.

23 lata temu dr Stanisław Kozioł oraz inż. Józef Kukuła założyli w Krzeszowicach stowarzyszenie pod
nazwą Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej.
Z ogromnym zaangażowaniem przez lata spieszyli
z pomocą potrzebującym z terenu Krzeszowic.

O

rganizowali środki na pomoc. Nie szczędzili swojego prywatnego czasu i pieniędzy, aby pomagać
ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zadbali o to, aby IZPM otrzymał status organizacji pożytku
publicznego.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i przed wakacjami
organizowali kwesty, dostarczali własnym transportem do
rodzin paczki świąteczne, poświęcali czas na organizację
półkolonii dla dzieci, współpracowali ze szkołami pomagając w realizacji zadania „wyprawka szkolna” czy organizacja zimowiska. Nie mając stałej siedziby wykonywali
rzeczy wielkie, ważne dla tych, których los doświadczył
ubóstwem, ważne dla dzieci z rodzin problemowych. Są
postaciami rozpoznawalnymi w środowisku lokalnym. Od
siedmiu lat prezesem IZPM jest pani Teresa Piekara, która
nadal wraz z cały zespołem kontynuuje ich dzieło.
Działalność IZPM to pomoc starszym, chorym, bezradnym, ale szczególnie pomoc dla dzieci. Kiedy bieda
dotyka dziecka, nie możemy pytać, kto jest winien, gdzie
są rodzice, dlaczego nie radzą sobie z życiem. Trzeba
jak najszybciej pomóc, zaradzić, dać chwilę radości.
Stąd paczki świąteczne, zapomogi
i przede wszystkim ta najważniejsza w roku akcja: trzytygodniowa półkolonia dla ok. 80 dzieci,
z bardzo atrakcyjnym programem
wycieczek, wyjazdami na basen, ze znakomitym wyżywieniem, bogatym programem wychowawczo – sportowo
– rekreacyjnym.
Jednym ze sposobów pozyskiwania środków na działalność Zespołu jest organizowanie corocznych aukcji charytatywnych. Na aukcję zapraszani są przede wszystkim
mieszkańcy Krzeszowic, ludzie dobrej woli współpracujący z IZPM, lokalne władze i przedstawiciele samorządu,
biznesmeni, przedsiębiorcy, mecenasi sztuki. Licytacja
przedmiotów trwa nierzadko kilka godzin, ale zawsze kupujący podchodzą do tej akcji z sercem.
W tym roku wydarzenie „Artyści Krzeszowic dla dzieci”
odbyło się 6 lutego, w Galerii w Pałacu Vauxhall,
w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Lokalni
twórcy, amatorzy i profesjonaliści, przekazali nieodpłatnie
na potrzeby aukcji swoje prace: obrazy, rysunki, rzeźby,
rękodzieło. Wszyscy artyści wystąpili tego wieczoru
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bezinteresownie.
Aukcja, zorganizowana przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej we współpracy z Centrum Kultury
i Sportu stała się prawdziwym wydarzeniem artystycznym, towarzyskim i charytatywnym. Miała rozmach i różnorodność; niosła rozrywkę, wzruszenie i wymierne dobro
dla dzieci z najuboższych rodzin.
Koncert, jego bogaty i różnorodny repertuar, a także sama
aukcja, dzieła sztuki, ich piękno stały się dla wszystkich
zgromadzonych źródłem bogatych i niezapomnianych
wrażeń. Wspólnie doświadczyliśmy chwil prawdziwej
serdecznej wspólnoty, zjednoczonej w mnożeniu dobra
i radości.
I cóż to był za koncert! Każdy znalazł coś dla siebie wśród
dawnych i nowszych przebojów. W koncert wplecione
były kolejne etapy aukcji, na którą swoje dzieła ofiarowali artyści związani z Krzeszowicami, często malarze
goszczący już kiedyś w naszej Galerii. Wiele prac podarowali także członkowie Grupy Plastycznej „Zdrój”.
Przedstawiona oferta była niezwykle bogata: portrety,
martwa natura, pejzaże, obrazy olejne, grafika, fotografia,
pastele, akwarele, rzeźba. Było tyle kolorów, nastrojów,
emocji, wzruszeń w wiosnach, jesieniach, krajobrazach
zimowych, wróblach, chabrach, białych różach, słonecznikach, kapliczkach, obrazach nieba, w złocistej ikonie
i ludowych pracach rzeźbionych i malowanych najczystszymi kolorami na desce.
Aukcja prowadzona z wdziękiem,
dowcipnie, żarliwie, z dużym
zaangażowaniem, także wokalnym, przez Monikę Dudek i Annę
Migę, okazała się wielkim sukcesem. Niemal wszystkie dzieła zostały sprzedane, a licytacja była w wielu przypadkach bardzo emocjonująca. Zebrano rekordową w historii IZPM kwotę – 14 950 złotych!
Owego niezwykłego wieczoru czuliśmy, że świat jest trochę jaśniejszy, lepszy, radośniejszy, że wszyscy jesteśmy
bliżej, że serca biją mocniej.
I choć to spotkanie się zakończyło, wspieranie działań
IZPM nadal trwa. Malarz Bartek Talarczyk, zadeklarował
10% dla IZPM ze sprzedaży obrazu z aktualnej wystawy
„Moja Nierzeczywistość”. Zapraszamy do Galerii! Obrazy
są piękne, liryczne, baśniowe i wszystkie do kupienia!

		

W imieniu Zarządu IZPM
Teresa Nowak i Monika Dudek

W koncercie udział wzięli:
Anna Gertner i Wiesław Gertner, Anna Dijuk-Bujok, Robert Budzyń, Paulina Biegaj, Monika Gębala, Janusz Blecharz,
Grzegorz Piećko, Beata Horwat, Agnieszka Żak, Lucyna i Grzegorz Klimczak, Szymon Jarosz, Wojtek Skibiński,
Krzysztof Taraszka, Wacek Mucha, Andrzej Wartalski.
Prace na aukcje przekazali:
członkowie Grupy Plastycznej „Zdrój”, Marcin Kołpanowicz, Maria Ślusarczyk, Joanna Sokół, Małgorzata Winiarska,
Jaga Szeptalin, Anna Siek, Jacek Siek, Dagmara Kwiatek- Kamińska, Urszula Tekieli, Łukasz Rusek, Barbara Dec,
Marta Makarczuk, Agnieszka Cywińska, Joanna Partyka, Teresa Kulczycka, Stanisław Stachowski, Adam Pochopień, Ewa Pochopień, Krzysztof Sęk, Agnieszka Wróbel-Solecka, Elżbieta Nowak, Maria Kasprzyk, Jan Widyna (praca przekazana przez żonę zmarłego Artysty), Czesława Bzowska, Agata Białas, Tadeusz Gillert, Maria Rojkowska,
Renata Wróbel, Joanna Kolibaj, Tadeusz Kowalik.
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
www.izpmkrzeszowice.org
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W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO
MODELU WSPÓŁPRACY
Podczas ostatniego II Forum NGO Powiatu Krakowskiego
zapowiedzieliśmy konkretne działania związane z kształtowaniem modelu współpracy pomiędzy samorządem
powiatu krakowskiego i organizacjami społecznymi.
Zacytuję w tym miejscu jedno z ostatnich zdań poprzedniego artykułu, gdyż wyraźnie wskazuje ono właśnie to,
co 9 lutego 2015 roku rozpoczęliśmy i co będzie trwać
aż do połowy kwietnia. Powiedzieliśmy sobie wtedy, że
„trzeba zastanawiać się stale i dyskutować nad tym,
czego wzajemnie od siebie chcemy, po co powinniśmy
współpracować i jak to powinno wyglądać w przyszłości”.
Odpowiedzi na te pytania pozwolą określić model współpracy, czyli najważniejsze zadanie projektu „Jedność
w rozmaitości…”. Ważne jest jeszcze, by ten model był
stosowany po zakończeniu projektu i podlegał stałej weryfikacji i rozważnej ewolucji. Ale to zależy już od najważniejszych uczestników projektu, czyli samorządu powiatu
krakowskiego i samych organizacji społecznych.

i tak głos organizacji nie zostanie uwzględniony. Każda
ze stron ma po trosze racji, ale nie ważne jest to, kto ma
rację, tylko jak ulepszać ten proces, by nie kończył się
zniechęceniem, marazmem i prowokował do zadawania
retorycznego pytania: czy Powiat Krakowski to terra incognita?

Zgodnie z założeniami projektu rozpoczęliśmy najważniejszy etap jego realizacji, do którego potrzebne były
doświadczenia z dotychczasowej współpracy. I trzeba
tu wyraźnie przyznać, że osiągnęła ona niespotykany
dotąd wymiar. Dość wskazać na efekty spotkań, jakie
odbyły się latem ub.r. we wszystkich 17 gminach powiatu
z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, z p. Józefem
Krzyworzeką, starostą krakowskim na czele. Wnioski
z tych spotkań zostały dogłębnie przepracowane i te
najważniejsze z punktu widzenia organizacji społecznych
włączone do propozycji projektu Programu Współpracy
z NGO na 2015 r., później uchwalone i obecnie wdrażane.
Warto tu wspomnieć choćby o takich „nowościach”, jak
przyspieszenie terminów ogłaszania konkursów, podwyższenie kwoty przeznaczonej na dotacje, wyodrębnienie
puli środków na tzw. małe granty, środki na uzupełnienie
wkładu własnego w pozyskiwaniu innych środków dotacyjnych. Nie wolno tu zapomnieć o uruchomieniu w grudniu 2014 roku Ośrodka Wsparcia dla NGO, który działa
w budynku Starostwa Powiatowego.

2. opracowanie propozycji dokumentu programu

Jak widać z tego krótkiego podsumowania, zrobiono
już wiele, choć to nie jest wszystko, co można jeszcze
zrobić. Ubiegłoroczna praca pokazała, jak ważne są konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. Ale,
aby je prowadzić, trzeba prawidłowo rozumieć ich istotę.
I konsultacje rocznego programu współpracy na 2015
r. pokazały wyraźnie, że standardowo (typowo) traktowane procedury konsultacyjne są niewystarczające i nie
dają pożądanego efektu, prócz frustracji obu stron: że
organizacje mało się interesowały konsultacjami oraz że
NGO
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Zaproponowaliśmy zatem usprawnienie procedury
prowadzenia konsultacji społecznych w powiecie krakowskim. Eksperyment prowadzimy na bazie rocznego
programu współpracy na 2016 r. Tak, to nie pomyłka!
Prawdziwe konsultacje programu powinny rozpocząć
się odpowiednio wcześnie, by rzeczywiście program taki
miał wartość zarówno dla samorządu powiatu, jak i dla
samych organizacji społecznych. Powinien on składać się
z trzech etapów:
1. analiza dotychczasowych doświadczeń i wypracowywanie nowych, lepszych rozwiązań

3. ostateczna weryfikacja zapisów i uchwalenie nowego
programu.
Stąd też praktycznie prace nad programem na kolejny rok
należy rozpoczynać z początkiem roku poprzedzającego.
Albowiem pierwszy etap prac zabiera dużo czasu i pracy,
gdyż polega on na serii spotkań z organizacjami społecznymi i to najlepiej najbliżej nich samych, czyli w gminach
Powiatu, i na rozmowie dotyczącej tego, o czym zapomnieliśmy podczas prac nad aktualnym programem, jakie
zmiany następują w otoczeniu organizacji społecznych,
których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć i które mają/
mogą mieć wpływ na jakość i intensywność współpracy
oraz działalność samych organizacji. Na tym etapie zbiera
się wszelkie pomysły i ten proces musi trochę potrwać,
żeby rzeczywiście nie można było działać ad hoc, tylko
w sposób przemyślany, adekwatny do rzeczywistości,
a nie fantasmagorii. Podczas tego etapu uruchomione
powinny być też dodatkowe kanały kontaktowe (e-mail, platforma internetowa itp.) pozwalające generować
pomysły na ulepszenie współpracy. Ten etap powinien
pozwalać na refleksję nad tym, jakie priorytety w dotowaniu organizacji społecznych powinny być przyjęte w roku
następnym. Praca nad priorytetami powinna być odpowiednio długa, by faktycznie móc umieć wskazać te, które
z różnych punktów widzenia są najważniejsze i wynikają
ze społecznego namysłu oraz osiągnięcia consensusu.
Po zamknięciu tego etapu, można przejść do następnego,
który polega na zebraniu i analizie wszystkich zgłoszo-

nych propozycji. Analiza ta powinna wskazać, które z propozycji na pewno będą realizowane i dlaczego akurat te,
które muszą być odłożone w czasie i dlaczego oraz jakie
priorytety wyznaczają strukturę finansową propozycji
programu współpracy na kolejny rok. Otwartą kwestią pozostaje to, kto opracowuje taką propozycję dokumentu.
Najwłaściwszym wzorcem jest konsekwentne stosowanie
procedur partycypacyjnych, a zatem za etap ten odpowiadają urzędnicy, ale praca ta odbywa się z udziałem
przedstawicieli organizacji społecznych, delegowanych
np. przez Powiatową Radę Pożytku Publicznego. Wynikiem tego etapu jest propozycja programu współpracy,
która powinna zostać poddana debacie publicznej w różnorodnej formie, z silnym akcentowaniem spotkań bezpośrednich z organizacjami działającymi na terenie powiatu.
W wyniku zebranych uwag i sugestii, można opracować
propozycję uchwały i poddać dokument ostatniej fazie
konsultacji, w wyniku których powstaje ostateczna wersja
dokumentu przekazywanego Radzie Powiatu do uchwalenia.
Opisany tu proces jest może żmudny, ale to jedyny sposób na uzyskanie efektu satysfakcjonującego wszystkich
zainteresowanych i pobudzających aktywność wielu
organizacji i osób. Trudność i żmudny przebieg tak
przeprowadzonych konsultacji można zniwelować dzięki
konsekwencji w ich prowadzeniu. A dzięki zdobytym doświadczeniom, nabywa się wprawy, która ułatwia i skraca
cały proces do koniecznego minimum poświęconego
czasu i energii na kwestie organizacyjne i logistyczne
związane z procesem konsultacji (informacje, ustalanie
terminów, miejsc spotkań i listy zaproszonych).
Taką procedurę zastosowaliśmy obecnie, rozpoczynając konsultacje społeczne nad programem współpracy
na 2016 r. Zakończona I seria spotkań z organizacjami
społecznymi pozwala wysnuć kilka ważnych wniosków.
Tak prowadzone konsultacje pozwalają bliżej poznać się
organizacjom oraz wspólnie myśleć o możliwej współpracy w przyszłości. Jednocześnie konsultacje według
tej metody pozwalają niejako przybliżyć organizacjom
zawartość i skomplikowaną treść programu napisanego
językiem prawniczym i urzędowym. Mają one przy tym
poczucie rzeczywistego wpływu na zawartość programu,
a zatem również na to, na czym faktycznie polegać będzie
współpraca, jakie powinny być stosowane instrumenty tej
współpracy i że nie zawsze pieniądze są tym najważniejszym motywatorem do nawiązania współpracy ze Starostwem. Bardzo ważnym efektem tej serii spotkań jest
długa lista spraw, które powinny znaleźć się w programie
na 2016 r. Ale na tej liście znajduje się zdecydowanie więcej spraw mających bardziej horyzontalne i długofalowe
znaczenie. Wśród zgłaszanych podczas spotkań spraw
wymienić należy kwestie promocji działań projektowych
i później po jego zakończeniu. Kolejna kwestia to problem
współpracy pomiędzy władzami samorządu powiatu i sa-

morządów gmin leżących w granicach Powiatu Krakowskiego. Bardzo często podkreślana była znacząca rola
Ośrodka Wsparcia jako edukatora, centrum informacji,
doradztwa i integracji organizacji społecznych w powiecie. Wskazywano też na konieczność lepszego zabezpieczania trwałości działań prowadzonych we współpracy
z Powiatem przez organizacje pozarządowe. Chodzi tu
nie tylko o wymiar finansowy, ale również o promocję,
szkolenia, wspólne projekty, rzecznictwo interesów
NGO, dostępność danych w posiadaniu zarówno NGO,
jak i Starostwa itp. Mówiono też o procedurach konkursowych, wnioskach o dotacje, terminach ogłaszania
konkursów, zaangażowaniu radnych powiatowych we
współpracę z organizacjami itp.
Spraw jest bardzo dużo i - jak widać z tego krótkiego podsumowania – nie wszystkie mogą być rozwiązane w jednorocznym programie współpracy; wiele z nich wykracza
poza perspektywę jednego roku. Stąd też konieczne staje
się rozpoczęcie prac nad kolejnymi instrumentami współpracy. Jedną z propozycji będzie projekt wieloletniego
programu współpracy, który będzie zawierał wszystkie
te rozwiązania, które mają wymiar ponad roczny oraz
zasady współpracy i te kwestie, które można ustalić raz
na kilka lat (min.2, max 5). Kolejnym instrumentem współpracy będzie propozycja (zapisana zresztą w aktualnie
realizowanym rocznym programie współpracy) powołania
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. To bardzo ciekawe rozwiązanie na prowadzenie dialogu i docieranie
się we współpracy, choć wszyscy zdajemy sobie sprawę
z tego, że to zadanie jest bardzo trudne. Ale nie niemożliwe, a my – realizatorzy tego projektu – przecież takie
zadania lubimy, dlatego realizujemy ten projekt.
I na koniec, co nas jeszcze czeka? Kolejna, marcowa,
seria spotkań z organizacjami społecznymi poświęcona
będzie analizie projektów dokumentów i dostosowywaniu
ich zapisów do realiów Powiatu Krakowskiego. Kwietniowa, ostatnia w tym projekcie seria spotkań, poświęcona
będzie szczegółowemu dopracowaniu zapisów dokumentów tak, by były gotowe do poddania ich debacie
publicznej, w wyniku której przygotować będzie można
projekty stosownych uchwał i poddać je Radzie Powiatu
do akceptacji. Chcielibyśmy, aby tradycją (standardem!)
Powiatu Krakowskiego stało się to, że dokumenty istotne
z punktu widzenia organizacji społecznych debatowane
są w wypracowanej w tym projekcie formule, a programy
roczne przygotowuje się wcześniej niż wymagają tego
przepisy, by móc wcześniej rozpocząć procedury konkursowe, co przyspiesza realizację projektów przez organizacje społeczne.
Pracy jeszcze dużo przed nami, ale widać, że jest ogromna szansa na uzyskanie konkretnych efektów – zgodnie
z najczęściej pojawiającym się ze strony organizacji
społecznych postulatem. Jakość efektów zależy od nas
9
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wszystkich. Zapraszamy jeszcze goręcej na kolejne spotkania warsztatowe – przychodźcie Państwo wszyscy ci,
którzy już się zaangażowali i zapraszajcie, przyprowadzajcie kolejnych, których zdanie i opinia mają znaczenie.
Spotykajmy się, dyskutujmy i wypracowujmy skuteczne
narzędzia współpracy samorządu powiatu krakowskie-

go i organizacji społecznych. Różnijmy się pięknie, czyli
dochodząc do consensusu, ale mamy nadzieję, że w liczniejszym niż dotąd gronie.
Jacek Kwiatkowski- doradca, trener, coach
jacek.kwiatkowski@yacek.com.pl

SPOTKANIA KONSULTACYJNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI POWIATU KRAKOWSKIEGO
W dniach 8 – 22 grudnia 2014 r. odbyło się osiem spotkań konsultacyjnych dotyczących zbioru narzędzi współpracy finansowej Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbyły się w Krakowie
(2 spotkania), Krzeszowicach, Skawinie, Piekarach, Szycach oraz Kocmyrzowie, a wzięło w nich udział 49
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas spotkań uczestnikom zostały przedstawione poszczególne narzędzia, takie jak: powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych; umowy wieloletnie; tryb pozakonkursowy („małe dotacje”); dotacja inwestycyjna; inicjatywa lokalna; pożyczki, gwarancje, poręczenia; budżet partycypacyjny; regranting oraz inne formy
współpracy. Następnie zostały one poddane ocenie przy pomocy prostego kwestionariusza, na którym przyznawano poszczególnym narzędziom oceny punktowe od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało nieużyteczność danego
narzędzia, a 6 jego wysoką użyteczność. Przedstawiciele organizacji mieli również okazję określić czy byliby
skłonni skorzystać z danego narzędzia, jeśli byłoby dostępne oraz wyrazić swoją opinię na jego temat. Podczas
spotkań toczyły się bardzo owocne dyskusje dotyczące szans jakie niesie ze sobą zmiana polityki współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi.
W opinii większości organizacji, najbardziej użytecznymi narzędziami pozwalającymi na prowadzenie efektywnej współpracy z Powiatem Krakowskim są powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych oraz tak
zwane „małe granty”, cenione przede wszystkim za prostotę i stosunkowo łatwą dostępność. Podczas przeprowadzonych na spotkaniach dyskusji przedstawiciele NGO wskazywali, że właśnie te narzędzia najlepiej służą rozwojowi samych organizacji. Drugim popularnym wśród organizacji narzędziem są pożyczki, gwarancje
i poręczenia, szczególnie jako wsparcie pomostowe w trudnych dla organizacji momentach problemów z płynnością finansową lub na pokrycie wkładu własnego w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dość
dużym poparciem, co może zaskakiwać, cieszy się również inicjatywa lokalna, zakłada bowiem udział wkładu
własnego i nie do końca wpisuje się w cele działalności organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkań wskazywali jednak na jedną bardzo istotną cechę inicjatywy lokalnej – możliwość angażowania społeczności lokalnej i mikrolokalnej w działania mające na celu poprawę jakości życia tych społeczności. Ambiwalentny stosunek badani wykazali natomiast w odniesieniu do umów wieloletnich. Z jednej strony nie widzą użyteczności
takiego typu współpracy, czy szans na zawiązanie jej z powiatem, z drugiej zaś korzystaliby z niej gdyby tylko
pojawiła się taka możliwość. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się regranting, dotacja
inwestycyjna i budżet partycypacyjny. Narzędzia te jawią się jako enigmatyczne i niezapewniające wymiernych
korzyści dla samych organizacji pozarządowych.
Przeprowadzone spotkania konsultacyjne wskazują na wysoki potencjał organizacji pozarządowych powiatu
krakowskiego i duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z władzami Powiatu. Ponadto dostrzec można
wysokie zapotrzebowanie na tego typu spotkania, ponieważ w wyniku konstruktywnych dyskusji prowadzą
one do bardzo konkretnych wniosków.
Magdalena Banaś
kierownik projektu ze strony Fundacji GAP
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PO RAZ CZWARTY ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz
Stowarzyszenie PASSIONART zapraszają na koncert
galowy w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym w dniu 28 lutego br. o godz. 19.00, inaugurujący Festiwal „Wolnej
i Niezawisłej”. Koncert w Audytorium Maximum UJ
rozpocznie Krakowskie Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Festiwal jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie
młodzieży najnowszymi dziejami Polski. Ma także stanowić platformę spotkania środowiska patriotycznego
z całej Polski oraz okazję do wymiany opinii i myśli w tematyce Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej
i Żołnierzy Niezłomnych. Celem Festiwalu jest utrwalenie
w świadomości społecznej przypadającej 1 marca rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, będącej jednocześnie okazją do oddania hołdu Żołnierzom
Niezłomnym. Organizowany po raz czwarty koncert, łączy
sztukę wysoką, nowoczesne środki artystycznej ekspresji
oraz komentarz historyczny. Jego tytuł nawiązuje do zawołania towarzyszącego chorągwiom husarskim „Amor
Patriae Nostra Lex”, który oddaje sens walki, jaką prowadzili również Niezłomni.
W ramach Festiwalu organizatorzy przygotowali szereg
wydarzeń kulturalnych, które odbywać się będą na przestrzeni całego 2015 roku.
28 lutego br. o godz. 19:00 odbędzie się inauguracyjny
Koncert Galowy Festiwalu pt. „Amor Patriae Nostra
Lex” w Audytorium Maximum UJ.
Tego wieczoru usłyszymy m.in. Fanfar for the Common
Man Aarona Copland’a, tradycyjne pieśni partyzanckie,
a także utwory pochodzące z ekranizacji Trylogii Henryka Sienkiewicza (Ballada Stepowa, O miła ma!, Pieśń
o małym rycerzu), seriali (Czarne chmury, Janosik). oraz
pieśni oddziałów partyzanckich. Koncert poprowadzią
Lidia Jazgar oraz Piotr Piecha. Gośćmi specjalnymi będą
członkowie organizacji kombatanckich wraz z rodzinami.
Pod batutą Janusza Wierzgacza wystąpią:
Grupa Dęta Blaszana Orkiestry Filharmonii Krakowskiej
im. Karola Szymanowskiego,
Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Joseph
Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Krakowski Chór Męski Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II,
Chór Męski Chóru Uniwersytetu Rolniczego,
Chór Męski Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego
DOMINANTA,
Chór Męski Krakowskiego Środowiska Akademickiego
AGRICOLA,
a także soliści:
Michał Dembiński, Maciej Drużkowski oraz Mateusz
Prendota.
Wstęp na koncert za okazaniem bezpłatnego zaproszenia, do odebrania w Filharmonii Krakowskiej od 24 lutego
2015 r. w godzinach otwarcia kasy.

1 marca br. w kościołach na terenie całego Krakowa
odbędzie się realizowany przy wsparciu Miasta Krakowa cykl koncertów chórów akademickich z muzyką
sakralną i patriotyczną pod wspólną nazwą „Polska
się o nas upomni!”. Każdy z koncertów poprzedzony
zostanie uroczystą Liturgią w intencji Ojczyzny oraz
poległych bohaterów.
1. Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP,
os. Kalinowe 5, Nowa Huta – Bieńczyce
Chór DOMINANTA Uniwersytetu Ekonomicznego
godz. 18.00: Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 19.00: Koncert
2. Bazylika NSPJ OO. Jezuitów,
ul. Kopernika 26, Kraków – Wesoła
Chór CAMERATA JAGELLONICA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Żeński Chór Akademicki UJ oraz Krakowski Chór Akademicki UJ
godz. 18.00: Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 18.45: Koncert
3. Parafia Najświętszego Salwatora,
ul. Tadeusza Kościuszki 88, Kraków – Salwator
Chór Mieszany Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
godz. 19.00: Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 19.45: Koncert
4. Parafia Świętej Jadwigi Królowej,
ul. Władysława Łokietka 60, Kraków –
Prądnik Biały
Chór PSALMODIA Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie
Krakowski Chór Żeński UPJPII oraz Krakowski Chór
Męski UPJPII
godz. 18.30: Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 19.15: Koncert
5. Parafia Bożego Ciała,
ul. Bożego Ciała 26, Kraków – Kazimierz
Chór Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy UR
godz. 12.15: Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 13.00: Koncert
WSTĘP NA POSZCZEGÓLNE KONCERTY
JEST WOLNY
Podczas wszystkich wydarzeń prowadzona będzie zbiórka publiczna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz organizację kolejnych wydarzeń w ramach
Festiwalu.
Program Festiwalu dostępny jest także na stronie
www.passionart.org.pl oraz na www.ipn.gov.pl
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NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
WYDARZENIA
W KRAKOWIE

Służewcu. Prawie 20-kilometrowa trasa, obejmować
będzie miejsca związane z tragiczną historią bohaterów
powojennego podziemia niepodległościowego.

27 lutego – 15 marca 2015 r.
Gimnazjum nr 28 w Krakowie
Wystawa „Ks. Władysław Gurgacz
– kapelan Polski Podziemnej”

Panny Wyklęte – koncert

28 lutego 2015 r.

Centrum Kultury „Rotunda”, Kraków
Koncert hip-hopowy Tajne komplety
(ku czci Żołnierzy Niezłomnych, powiązany z uroczystym
przemarszem przez miasto z Pl. Wolnica pod Grób
Nieznanego Żołnierza)

28 lutego 2015 r.

Audytorium Maximum UJ
Inauguracyjny Koncert Galowy Festiwalu
pt. „Amor Patriae Nostra Lex”

W warszawskim klubie Palladium 1 marca 2015 r. o godz.
19:30 odbędzie się wielki koncert „Panny Wyklęte”. Zagrają i zaśpiewają Dariusz Malejonek, zespoł Maleo Reggae Rockers oraz świetne polskie wokalistki m.in. Kasia
Kowalska, Halina Mlynkova i Marika. Utwory wykonywane w czasie koncertu powstały w oparciu o powojenne
losy kobiet „Wyklętych” – bojowniczek powojennego
podziemia niepodległościowego. Bezpłatne wejściówki
można pobrać ze Strefy Edukacyjnej IPN na Facebooku.
Liczba zaproszeń jest ograniczona.

28 lutego – 29 marca 2015 r.

Klub Studencki Rotunda w Krakowie Wystawa
„O orła w koronie… Zgrupowanie Partyzanckie
Błyskawica”

4 marca 2015 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dyskusja wokół książki Epizody harcerskiej niepodległościowej konspiracji na Ziemi Krakowskiej (1944–1953).
Wybór dokumentów z udziałem Romana Graczyka,
Wojciecha Hausnera i Marcina Kapusty
W ramach „Krakowskiej Loży Historii Współczesnej”

5 marca 2015 r.

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Kraków
Spotkanie z żołnierzem podziemia Wacławem
Szaconiem

17 marca 2015 r.

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Projekcja filmu „MŁOT”

W WARSZAWIE

Rowerowa „Masa Krytyczna”
pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 1 marca, o godzinie 11:00 z Placu Zamkowego w Warszawie, już po raz trzeci, wyruszy rowerowa „Masa Krytyczna” pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Zapraszamy do wspólnego przejazdu pod Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego na warszawskim
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