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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

By tak być mogło, najpierw trzeba było się spotkać 
i poznać. Stąd zorganizowane w lipcu i sierpniu pierw-
sze nasze spotkania na terenie gmin i wyrażane z obu 
stron; czasem zaskoczenie swoim nieuświadomionym 
istnieniem, czasem niewiedzy o sobie nawzajem. Ale też 
miłe spotkania starych znajomych, mających już okazję 
pracować ze sobą. Myślę, że właśnie te ostatnie miały 
największy wpływ na przełamywanie barier, na budowa-
nie zaufania.

Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, znamy się 
i lepiej rozumiemy. Już realizujemy wspólne ustalenia, 
przyjęte na podstawie Państwa postulatów. Wypracowa-
liśmy narzędzia wzajemnego przekazywania informacji, 
utrzymywania stałego kontaktu. Oby tak dalej, nieko-
niecznie tylko we wspólnym projekcie ale na co dzień.                                                                                        
Czego nam wszystkim życzę!

Józef Krzyworzeka,
starosta krakowski

Szanowni Państwo!
Powoli zbliżamy się do zakończenia 
projektu „Jedność w rozmaitości, roz-
maitość w jedności”. 29 maja ubiegłego 
roku spotkaliśmy się po raz pierwszy 
w Dworku Białoprądnickim na I Forum 
NGO. Wspominam tę chwilę z wielkim 
wzruszeniem, bowiem tuż po zakończe-

niu wraz z FRDL MISTiA, pracy nad Strategią Rozwoju 
Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020,  podejmo-
waliśmy pierwszy krok ku realizacji jednego z jej celów. 
Przekazania części zadań zapisanych w tym dokumencie, 
społecznie pracującym pasjonatom. 

Zaproponowana nam przez naukowców z Uniwersytetu 
Ekonomicznego współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi, miała być metodą na lepsze rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców w trudnych obszarach ekologii, 
kultury, sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. A także 
na przekazanie środków dla ich realizacji, na faktyczne,  
a nie udawane  współgospodarowanie częścią budżetu 
powiatu.

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

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

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

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

Kontakt: Tel. 12 397 93 13, e-mail: ngo@powiat.krakow.pl
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SPOTKANIA MEDIACYJNE W PCPR W KRAKOWIE

Informujemy, że w Centrum Wsparcia Rodzin, funkcjo-
nującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krakowie, można skorzystać z pomocy mediato-

ra, którego cotygodniowe dyżury pełnione są w środy 
i czwartki, w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie 
PCPR przy al. Słowackiego 20. Dodatkowe informacje 
można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00-15.00 pod nr tel. 12 634-42-66 wew. 564. 

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem 
trzeciej strony – neutralnego, bezstronnego i nie podej-
mującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediator 
ma pomagać spierającym się stronom w osiągnięciu 
dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego poro-
zumienia. 

Mediacja to nieformalna rozmowa na temat rozwiązania 
problemu, którą osoba mediatora umożliwia i ułatwia. 
Polega na usprawnianiu komunikacji pomiędzy stronami 
i budowaniu wzajemnego zrozumienia interesów, po-
zwala uczestnikom określić sporne kwestie, opracować 
propozycje rozwiązań, i jeśli taka jest wola stron, zawrzeć 
wzajemne satysfakcjonujące porozumienie.

Mediacje warto stosować w przypadku:

1. Spraw rozwodowych:

• sposób rozstania (pozew, orzekanie  o winie czy 
bez orzekania),

• sprawowanie władzy rodzicielskiej, miejsce za-
mieszkania dziecka,

• kontakty z dzieckiem rodzica, który będzie za-
mieszkiwał oddzielnie lub nie będzie sprawował 
bezpośredniej opieki nad dzieckiem,

• sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po 
rozwodzie,

• wysokość alimentów.

2. Spraw dot. podziału majątku po rozwodzie.

3. Spraw związanych z opieką nad dziećmi po rozwo-
dzie, np. sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

4. Innych spraw rodzinnych:

• konflikty małżeńskie (o ile nie są raczej wskazane 
do terapii),

• spory wynikające z gospodarowania (np. współwła-
snością),

• konflikty między rodzicami a dziećmi,

• pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami 
rodziny: chorymi, niepełnosprawnymi, w pode-
szłym wieku.  

Dlaczego mediacja?

1. Mediacja skłania do przyjmowania przez strony 
odpowiedzialności, uczy je samodzielności, daje 
poczucie własnej siły i możliwości poradzenia sobie 
z własnymi problemami.

2. Mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązań sa-
tysfakcjonujących dla obydwu stron oraz trwałych.

3. Pozwala budować i utrzymywać pozytywne, a przy-
najmniej nie wrogie relacje między osobami uczestni-
czącymi w konflikcie.

4. Mediacja uwzględnia specyfikę konfliktu rodzinnego.

5. Mediacja ogranicza eskalację konfliktu.

6. Mediacja chroni dziecko uwikłane w konflikt doro-
słych, pozwala rodzicom skoncentrować się na jego 
potrzebach.

INTERAKTYWNA 
MAPA NGO

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która posłuży 
nam do stworzenia internetowej mapy aktywnych 
organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
powiatu krakowskiego. 

Mapa zawierająca skrócone wizytówki NGO z podsta-
wowymi informacjami dostępna jest na portalu www.
ngo.powiat.krakow.pl. Tam też znajdą Państwo ankie-
tę – w zakładce „Do pobrania”. 

Prosimy o odesłanie uzupełnionego dokumentu na 
adres ngo@powiat.krakow.pl lub Biuro Promocji 
i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. 
Słowackiego 20, 30-037 Kraków. 
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Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt

ul. Żwirki i Wigury 1
32-050 Skawina
www.zwierzaki.skawina.net
e-mail: zwierzakiskawina@gmail.com; 
adopcjeskawina@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 600-459-567

NIP: 944-21-96-944
REGON: 12078816200000
KRS: 0000314093
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA O/Skawina
nr rachunku: 22 1090 1665 0000 0001 1029 8421

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt

Z NIEZGODY  
NA OBOJĘTNOŚĆ

Ustawa o ochronie zwierząt obliguje każdą gminę 
do zawarcia umowy ze schroniskiem dla zwierząt, 
do którego oddawane są zabłąkane i bezdomne 

psy, czasami stwarzające pozorne lub prawdziwe za-
grożenie dla ludzi. Do schronisk oddawane są również 
wolno żyjące koty, które wyrwane ze swojego naturalne-
go środowiska, zamknięte w schroniskowych klatkach 
i pozbawione kontaktu z człowiekiem po prostu gasną. 
Praktyka jest taka, że gmina płaci schronisku 2000 – 2500 
zł za każde odłowione na jej terenie zwierzę i w tym mo-
mencie los zwierzaka przestaje gminę obchodzić. Zapisy 
ustawy zrealizowane i sumienie czyste. Co dalej działo się 
z psem lub kotem - nikt nie dochodził. Zdarzało się, że 
piesek odwieziony do schroniska w poniedziałek już we 
środę, poszukiwany  tam przez właściciela znikał a jego 
przyjęcie do schroniska nawet nie zostawało odnoto-
wane. Praktyki takie dotyczyły głównie psów starszych 
lub nie obdarzonych szczodrze urodą. Przytoczone fakty  
dotyczą jednego ze schronisk, z którym Gmina Skawina 
miała podpisaną umowę. Nie mogliśmy zgodzić się na 
takie praktyki. Na schronisko zawsze jest czas, najpierw 
trzeba próbować odnaleźć właściciela lub poszukać 
odpowiedzialnego domu dla zwierzaka. Pomysłodawcą 
założenia stowarzyszenia w 2008 r. był pracownik Urzę-
du Miasta i Gminy Skawina Wojciech Mackiewicz, na 
co dzień w ramach obowiązków służbowych zajmujący 

się również interwencjami w sprawach zwierząt. Do jego 
pokoju często trafiały zwierzaki porzucone, bezdomne, 
często chore lub będące ofiarami wypadków. a zdarzało 
się też, że na korytarzu w urzędzie ludzie pozostawiali 
małe koty zawinięte z czapkę lub szczenięta, dla pod-
kreślenia poczucia humoru właściciela ułożone w wiel-

kanocnym koszyczku. Dzięki życzliwości władz  gminy 
na ogrodzonym terenie powstał Ośrodek Adopcyjny dla 
psów. Początki były trudne i niezwykle skromne. Zaczy-
naliśmy od 4 kojców przykrytych brezentowym daszkiem. 
Potem pojawiła się stara pakamera, w której trzymaliśmy 
żywność, lekarstwa a i co starsze czy chorujące psy, 
które nie mogły spać w nie ogrzewanych kojcach. Dzięki 
ofiarności darczyńców otrzymaliśmy lodówkę, zamrażar-
kę, regularnie dostajemy miski, obroże, smycze a nawet 
zabawki dla psów. Od samego początku wokół Ośrodka 
gromadzi się niewielka lecz bardzo oddana grupa wolon-
tariuszy. W większości są to uczniowie, ale zdarzają się 
również młodzi ludzie działający w ramach wolontariatu 
pracowniczego, choćby przesympatyczna grupa ze zna-
nej korporacji - Motoroli i  z firmy ECOLAB.  Niestety, nie 
udało się zachęcić do współpracy ludzi starszych, dla któ-
rych spacer z pieskiem byłby świetną terapią i bezpłatną 
gimnastyką. Dzięki wolontariuszom nasze psy są uspo-
łecznione, wybiegane, podrapane i pogłaskane. Korzy-
stają z zielonego, ogrodzonego wybiegu,  ale mają też do 
dyspozycji rozległe łąki ciągnące się aż nad rzekę. W lecie 
ulubioną psią  rozrywką jest chlapanie się w wodzie. Dla 
mniej odważnych psiaków co lato napełniamy ogrodowy 
basenik, dla ochłody. Z psami na stałe pracuje behawiory-
sta pomagający zalęknionym, zestresowanym psom „po 
przejściach” w odzyskaniu zaufania do ludzi. Agnieszka, 
Gosia i Klaudia potrafią rozmawiać z psami, pracują 
z nimi do czasu, aż z nie rokującego „złego psa” wyjdzie 
towarzyski, wesoły, cywilizowany psiak nadający się dla 
rodziny. Właśnie przygotowanie psów do adopcji jest na-
szym głównym zadaniem. Nigdy nie wydajemy psa tylko 
dlatego, żeby czym prędzej pozbyć się go z ośrodka. Mu-
simy poznać człowieka, który chce zwierzę przygarnąć, 
jego oczekiwania i rolę, jaka wyznaczył psu w rodzinie czy 
gospodarstwie. Reklamujemy nasze zwierzaki na stronie 
internetowej i na Facebooku, mamy stałą sobotnią rubry-
kę w „Dzienniku Polskim”, kilkakrotnie pokazywaliśmy 
naszych podopiecznych w krakowskiej telewizji. Podej-
mujemy interwencje w sprawach złego traktowania zwie-
rząt, w tym gospodarskich. Trzy sprawy zakończyły się 
wyrokami sądowymi i to wcale nie w zawieszeniu wobec 
sprawców. Adopcja jest bardzo istotna, ale jeszcze istot-
niejszą, moim zdaniem, jest praca edukacyjna. Z ogromna 
przyjemnością spotykamy się z przedszkolakami, ucznia-
mi różnych typów szkół. Uczymy właściwych zachowań 
przy zwierzętach, wrażliwości na ich krzywdę, mówimy 
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o odpowiedzialności za zwierzątko, które nigdy nie może 
być traktowane jak żywa zabawka. Tradycja stało się pro-
wadzenie  w okresie zimowym akcji “Gwiazdka dla zwie-
rzaka”, polegającej na zbieraniu przez uczniów, przed-
szkolaków, klientów sklepów i osoby prywatne żywności 

i akcesoriów dla zwierząt. Od chwili powstania propagu-
jemy sterylizację kotek i suk jako jedynej skutecznej me-
tody zapobiegania bezdomności wśród zwierząt. Dzięki 
oddaniu osiedlowych i działkowych „dokarmiaczy” kotów 
udało się wiele kotek wyłapać i wysterylizować a przez 
to ograniczyć populację zwierząt niczyich, niechcianych. 
Wielka w tym również zasługa gminy, która corocznie 
przeznacza w budżecie środki na opiekę weterynaryjną 
i sterylizację zwierząt, co wynika z podjętych zobowiązań 
zapisanych w „Programie zapobiegania bezdomności 
zwierząt”. Trzykrotnie skorzystaliśmy z środków  Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu przeprowa-
dziliśmy w kolejnych trzech latach akcje “Bezpieczny 
Zwierzak”, polegającą na oznakowaniu wszystkich psów 
na terenie gminy i założeniu odpowiedniego rejestru, 
“Przepisowy Zwierzak”, gdzie główny nacisk położyliśmy 
na warunki życia zwierząt gospodarskich, głównie psów 
podwórkowych. Kilka psów otrzymało nowe, ciepłe budy, 
kilkanaście, stosownie długie łańcuchy. Zmusiliśmy wielu 

właścicieli do posprzątania kojców i terenu wokół bud, 
ponieważ zwierzęta grzęzły we własnych odchodach, 
czasami sami sprzątaliśmy. Wiele psów zostało zabra-
nych do ośrodka, ponieważ właściciele nie zapewniali 
zwierzęciu nawet miski z wodą, nie mówiąc o jedzeniu czy 
schronieniu. Ostatnią akcją przeprowadzoną dzięki środ-

kom uzyskanym z FIO był “Szczęśliwy zwierzak”, w której 
lekarz weterynarii przy pomocy wolontariuszy bezpłatnie 
odwiedzał większość sołectw na terenie gminy, udzielał 
porad dotyczących zdrowia zwierząt, przeprowadzał 
szczepienia i drobne zabiegi weterynaryjne, a w razie po-

ważniejszych schorzeń- umawiał się na bezpłatną wizytę 
w gabinecie. Trafiają do nas także zwierzęta po wypad-
kach, wymagające długiego i kosztownego leczenia. Od 
zeszłego roku wspomaga nas Międzynarodowy  Ruch 
na Rzecz Zwierząt Viva, pokrywając  częściowo  koszty 
utrzymania zwierząt, głównie kotów w domach tymcza-
sowych. W okresie naszej działalności udało się znaleźć 
dobre domy dla kilkuset psów, kilkadziesiąt zagubionych 
psiaków wróciło do swoich rodzin, ponad 200 kotów zna-
lazło fajnych opiekunów, przeprowadzono kilkaset ste-
rylizacji dzięki którym zmniejszyła się populacja zwierząt 
wolno żyjących. Nie wolno też zapominać o społecznym 
oddziaływaniu, integracji ludzi zainteresowanych aktyw-
ną opieką nad zwierzętami, spotkaniach w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych, otwartych szkoleniach, im-
prezach na które biletem wstępu jest karma dla zwierząt. 
A co my sami zyskujemy na tej pracy? Ubłocone buty, 
wysmarowane ubrania, zniszczone wnętrza prywatnych 
samochodów, którymi wozimy zwierzęta po wypadkach, 
często brudne i zakrwawione, możliwość odbierania pry-
watnego telefonu w dzień i w nocy, bo potrzebna pilna 
interwencja, pracę w każdy dzień, w święta, niedziele, 
kiedy pada i kiedy żar się z nieba leje. Zyskujemy, bo po-
znajemy wielu ciekawych, szlachetnych ludzi, pasjonatów 
zwierząt, spotykamy się z dużą życzliwością, zaintereso-
waniem wśród dzieci i młodzieży. Ogromną radość przy-
nosi kontakt ze zwierzętami, szczególnie tymi, które dzięki 
pracy ośrodka i wolontariuszy nabierają ogłady, zdrowie-
ją, stają się radosne i otwarte na kontakt z człowiekiem. 
Jednak największą nagrodą jest widok szczęśliwego psa 
lub kota żegnającego nas gdy odchodzi do prawdziwego 
domu.

Grażyna Zebranowicz
Sekretarz  Skawińskiego Stowarzyszenia  

Pomocy dla Zwierząt

Zdjęcia: Archiwum własne Stowarzyszenia
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Gra planszowa „Inspektor Sowa” nie tylko uczy, jak 
pomagać bezdomnym kotom. Gracze dowiadują się 
też o dylematach etycznych związanych z innymi ga-
tunkami.

W projekt stworzenia gry zaangażowały się dwie 
grupy - krakowska fundacja „Czarna Owca 
Pana Kota” i wrocławskie stowarzyszenie „Eko-

straż”. Pomogło dofinansowanie ze Szwajcarskiego Pro-
gramu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi UE.

W pomyśle chodzi o to, aby idea działania na rzecz praw 
zwierząt trafiła m.in. do młodzieży. - Choć gry komputero-
we są w tej grupie niezwykle popularne, tradycyjne plan-
szówki przeżywają wśród młodych renesans - stwierdza 
Joanna Wydrych z „Czarnej Owcy”.

Grać mogą osoby od 12. roku życia. Krakowska fundacja 
przygotowała zapas plansz, kart i instrukcji. Szkoły, świe-
tlice, ośrodki kultury, organizacje edukujące młodzież 
w zakresie praw zwierząt mogą zgłaszać się po bez-
płatny odbiór zestawów „Inspektor Sowa”.

MRUCZEK W POTRZEBIE

Mieszkańcy Krakowa znają inicjatywy „Owcy”, które 
związane są z pomaganiem bezdomnym kotom. Tym-
czasem aktywiści i aktywistki fundacji zajmują się także 
leczeniem ptaków, promowaniem diet roślinnych, walką 
z przemysłową eksploatacją zwierząt, wydawaniem ksią-
żek oraz kręceniem filmów dokumentalnych. Dlatego, 
zdaniem Joanny Wydrych, trudno uznać organizację za 
typowo kocią.

W grze jednak często pojawiają się problemy miauczą-
cych czworonogów. Gracz przesuwa pionek na planszy 
i wyciąga karty z opisami sytuacji do rozwiązania. Np: „Na 
Twoim osiedlu mieszka grupa kotów bezdomnych, nikt 
się nimi nie zajmuje.

ROZMNAŻAJĄ SIĘ. CO ROBISZ?”

Dobre wybory gracza pozwalają mu na szybsze przesu-
wanie pionka w kierunku mety. Co ciekawe, nie ma premii 

za odpowiedzi typu: „Informuję schronisko o potrzebie 
odłowienia osobników”. Twórcy gry są bowiem przeciwni 
planom usunięcia kotów z miasta i zamykania ich w izolo-
wanych ośrodkach. Aktywiści „Owcy” wolą sterylizować, 
budować domki, racjonalnie dokarmiać. - Kota nie można 
uważać za niepotrzebny organizm. Powinien pozostać 
w przestrzeni miejskiej i być w niej bezpieczny - przekonuje 
Agnieszka Tokarczyk z fundacji.

Twórcy gry informują, że pytania w grze pochodzą z co-
dziennej praktyki organizacji ochrony zwierząt. Gracz jest 
premiowany nie tylko za wrażliwość na potrzeby różnych 
gatunków. Ma też wykazać się zdolnością do działania 
wśród ludzi i instytucji.

Fundacja Czarna Owca Pana Kota

ul. Na Szaniec 23/36
31-559 Kraków
www.czarnaowca.org
e-mail: kontakt@czarnaowca.org

NIP: 675-14-10-960
REGON: 120874878
KRS: 0000325626
Konto bankowe:
Bank PKO BP Oddział 1 w Krakowie
nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5102 0376 0949

GRA PLANSZOWA „INSPEKTOR SOWA”
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Grający może bowiem wyciągnąć kartę z opisem: „Zauwa-
żasz kolonię kotów. Są dokarmiane przez starszą osobę. 
Ludzie są nieprzychylni, wyrzucają jedzenie, donoszą do 
administracji, awanturują się”.

Rozwiązanie problemu nielubianej karmicielki czy za-
mkniętych okienek piwnicznych w bloku wymaga nie tylko 
dobrego serca. Najszlachetniejsze uczucia mogą dopro-
wadzić do eskalacji konfliktu, gdy samotny obrońca zwie-
rząt staje naprzeciw nieprzychylnej społeczności lokalnej. 
Dlatego na planszy do „Inspektora Sowy” premiowane są 
pragmatyczne decyzje, opieranie się na przepisach prawa 
i współpraca z odpowiednimi instytucjami.

Twórcy gry pokazują też, że przyjaciel zwierząt nie jest 
sam. Polskę pokrywa sieć fundacji i stowarzyszeń, któ-
rych zadaniem jest pomaganie mu. Organizacje społeczne 
mogą zapewnić weterynaryjną opiekę dla rannego kota czy 

Wolontariusze „Owcy” podczas rozgrywki w krakowskim lokalu fundacji
fot. Łukasz Grzymalski

zorganizować zbiórkę pieniędzy na jego leczenie. Z drugiej 
strony, fundacje i stowarzyszenia stale potrzebują wolonta-
riuszy. Gra pokazuje więc zarówno, możliwość uzyskania 
wsparcia od istniejących już grup, jak i potrzebę osobiste-
go angażowania. Za bezczynność nie ma premii.

DLA JEŻA, KURY, MYSZKI

Sprawa bezdomnych zwierząt jest ważna dla aktywistów 
„Owcy”. Jednak w czasie edukacyjnej zabawy z „Inspek-
torem Sową” można przekonać się, że nie tylko one po-
trzebują interwencji. Gracze dowiadują się np. o handlu 
rasowymi kociętami, który czasami powoduje naruszenie 
prawa i narażenie malców na złe warunki.

Zadania grających, co podkreśla fundacja „Czarna 
Owca”, nie wiążą się tylko z kotami i psami. - Miasta za-
garniają bowiem tereny, na których bytują zwierzęta dzi-
kie - mówi Joanna Wydrych. - W codziennych sytuacjach 
spotykamy lisa czy pustułkę, wobec których też mamy 
określone obowiązki etyczne - dodaje Michał Matusiak.

„Inspektor Sowa” stawia także pytania w sprawach uboju 
rytualnego, polowań, jedzenia mięsa, tresury na potrzeby 
widowisk cyrkowych, przemysłu futrzarskiego, prowa-
dzenia eksperymentów naukowych na czujących istotach 
czy użytkowania koni nad Morskim Okiem. Gracz często 
przekonuje się, że obecne przepisy i obyczaje w różnym 
stopniu uwzględniają potrzeby różnych gatunków. - Mło-
dzi ludzie, którzy zagrają w „Inspektora Sowę”, w przy-
szłości będą współkształtować politykę wobec zwierząt. 
Może zmienią ją w bardziej etycznym kierunku - przeko-
nuje Matusiak.

Osoby, które pracują z młodzieżą, mogą zgłaszać się 
do „Czarnej Owcy Pana Kota” po odbiór zestawów 
„Inspektor Sowa”. Są one przekazywane w Krakowie 
bezpłatnie. Jeżeli konieczna jest wysyłka gry do innej 
miejscowości w Małopolsce, należy pokryć koszty 
przesyłki. W fundacji są też do wzięcia ocieplone 
domki dla wolno żyjących kotów. Adres „Owcy” można 
znaleźć na stronie: www.czarnaowca.org.

Łukasz Grzymalski



NGO 8

Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego

pl. Fr. Kulczyckiego 1
32-065 Krzeszowice
e-mail: mkazimierz1@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 12-282-01-67

NIP: 513-01-99-505
REGON: 121120609
KRS: 0000344585
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA O/Skawina
nr rachunku: 22 1090 1665 0000 0001 1029 8421

Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego 
powstało w 2009 roku, kiedy pszczelarze zrzeszeni 
w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim postano-

wili powołać organizację działającą na terenie powiatu 
krakowskiego. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 
wpisał stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowe-
go 5 stycznia 2010 roku. Od tego czasu stowarzyszenie 
aktywnie działa, mając na celu szeroką promocję pszcze-
larstwa w społeczeństwie, walkę z chorobami pszczół, 
wymianę doświadczeń w dziedzinie pszczelarstwa, zacie-
śnianie współpracy między kołami pszczelarskimi oraz in-
tegrację wszystkich osób zajmujących się pszczołami na 
terenie powiatu. Obecnie w stowarzyszeniu jest zrzeszo-
nych blisko 550 pszczelarzy z kół pszczelarskich w Igo-
łomi, Iwanowicach, Mogilanach, Kocmyrzowie, Krzeszo-
wicach, Skawinie i Skale. Opiekują się oni pszczołami 
w około 1000 pniach (ulach).

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Pszcze-
larzy Powiatu Krakowskiego organizuje dla swoich człon-
ków oraz mieszkańców zainteresowanych pszczelar-
stwem Powiatowe Konferencje Pszczelarskie. Pierwsza 
z nich odbyła się zaraz po zarejestrowaniu stowarzyszenia 
w Kocmyrzowie. W następnych latach konferencje odby-
wały się w Krzeszowicach, Skawinie, Skale, Mogilanach 
i Paczółtowicach. Działalność stowarzyszenia to również 
organizowanie Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych. 
Cieszy się ona ogromną popularnością wśród uczniów, 
którzy z roku na rok wykazują się coraz większym po-
ziomem wiedzy na temat pszczelarstwa. Równocześnie 
z olimpiadą jest prowadzony konkurs fotograficzno-pla-
styczny pt.”Pszczoła w oczach ucznia”. Olimpiady odby-

wały się dotąd w Giebułtowie, Czernichowie, Krzeszowi-
cach, Skawinie i Luborzycy.

Konferencje i olimpiady pszczelarskie są organizowane 
w ramach projektów ekologicznych Powiatu Krakowskie-
go z wykorzystaniem funduszy unijnych.

W ramach projektów „Wsparcia produktów pszczelich” 
ogłaszanych przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie, 
stowarzyszenie zorganizowało szkolenia wyjazdowe do 
Akademii Rolniczej w Krakowie, Kamiannej i Jasienicy 
koło Myślenic.

W ramach działań integracyjnych stowarzyszenie orga-
nizuje Pikniki Rodzinne, które do tej pory miały miejsce 
w Jurczycy koło Radziszowa, w Rudnie, w Czernej 
i w Paczółtowicach.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego pro-
wadzi szeroką współpracę z Wojewódzkim Związkiem 
Pszczelarskim w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz różnymi 
organizacjami pozarządowymi.

KILKA WIADOMOŚCI O PSZCZOŁACH

Pszczoły produkują miód, propolis, pyłek kwiatowy, 
mleczko pszczele, wosk i jad pszczeli. Żadnego z tych 
produktów nie można otrzymać syntetycznie. Miód jako 
lek znany był już w starożytnym Egipcie. Pszczoły wy-
twarzają go z nektaru roślin lub spadzi. Propolis zbierany 
przez pszczoły z pączków drzew (głównie topoli i brzozy) 
ma silne działanie bakteriobójcze. Pszczoły powlekają 
nim wnętrza komórek i ścianki ula. Pyłek kwiatowy dla 

Za informacje zawarte w artykule odpowiada Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego
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Gwałtowny rozwój cywilizacji nie pozostał bez wpływu 
na stan rodzin pszczelich. Paręset lat temu pszczoły żyły 
w lasach. Potem sprowadzone w pobliże domostw zosta-
ły zmuszone do korzystania ze skromniejszej bazy pożyt-
kowej. Wraz z rozwojem rolnictwa pojawiły się zagrożenia 
pestycydami i środkami ochrony roślin. Środki chemiczne 
niewłaściwie stosowane, nawet w śladowych ilościach 
są toksyczne dla pszczół i powodują ich zatrucie, a nie-
rzadko zagładę całych rodzin pszczelich. Stąd ciągły apel 
do rolników, sadowników, działkowców o ograniczenie 
oprysków, a gdy są potrzeby to o stosowanie ich tylko 
wczesnym porankiem lub wieczorem gdy pszczoły są już 
w ulach. Na szczęście wzrasta wśród ludzi świadomość 
ekologiczna. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest czy-
stość środowiska, w którym żyjemy. Dlatego należy uczy-
nić co możliwe, aby nie ziściła się przepowiednia Alberta 
Einsteina: „jeżeli z Ziemi zniknie pszczoła – człowieko-
wi pozostaną tylko 4 lata życia” .

Teresa Rokicka, Kazimierz Marszałek
SPPK

pszczół jest źródłem białka niezbędnego do odżywiana 
larw i młodych pszczół. Mleczko pszczele jest pokar-
mem dla młodych larw robotnic i trutni przez pierwsze 
3 dni życia i jedynym pokarmem dla matki pszczelej. Jad 
jest uznanym środkiem przeciwreumatycznym, a wosk 
używany jest w przemyśle kosmetycznym, perfumeryj-
nym i farmaceutycznym. Produkty pszczele jako produkty 
naturalne są coraz chętniej stosowane. Naukowo udo-
wodniono, że wspomagają leczenie właściwie wszystkich 
układów wewnętrznych człowieka. Pomagają w leczeniu 
chorób serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowe-
go, w chorobach zakaźnych, laryngologicznych i innych. 

Jednak  i  pszczoły (jak każdy żywy organizm) nękane są 
przez choroby. Jedną z nich jest warroza, powodowana 
przez roztocz – Varroa – destruktor, który pasożytuje na 
pszczołach dorosłych, larwach i poczwarkach. Rodziny 
nieleczone tracą szybko siłę i giną. Inną bardzo groźną 
chorobą pszczół jest  zgnilec złośliwy – choroba zwalcza-
na z urzędu, bardzo trudna do wyleczenia.

Od prawie dwóch lat Powiat Krakowski podejmuje 
działania pogłębiające dialog z działającymi na 
terenie siedemnastu gmin organizacjami poza-

rządowymi. Spotkania, konsultacje, fora odbywają się 
w   ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozma-
itość wJedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego 
na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”.

Wypracowaliśmy wspólnie wiele dodatkowych narzędzi 
współpracy, a niektóre z nich ulepszyliśmy. W tym mo-
mencie, do zakończenia projektu zostały nam niecałe trzy 
miesiące i chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas na 
spotkania z Państwem.

Dlatego zaplanowaliśmy szereg spotkań edukacyjno-in-
tegracyjnych, organizowanych przez Ośrodek Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 
Powiatu Krakowskiego. Jednym z nich było Śniadanie 
Wielkanocne, na którym spotkali się 8 kwietnia 2015 
członkowie Rady Powiatu Krakowskiego, przedstawiciele 
gmin, współpracujący z organizacjami pozarządowymi 
oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji.

Zebranych powitał Józef Krzyworzeka, starosta krakow-
ski, a następnie o projekcie opowiadali przedstawiciele 
organizacji partnerskich: Magdalena Banaś, z  Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej, Lidia Klimas i Bar-
tosz Kożuch z FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji, Monika Dudek, z Ośrodka 
Wsparcia.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania wypraco-
wanych rezultatów i efektów projektu, jak i wzajemnej 
integracji przedstawicieli trzeciego sektora i samorządów. 
Przy wielkanocnym stole społecznicy, liderzy, opowiadali 
o realizowanych projektach, wymieniali się wizytówkami, 
planowali partnerstwa. Z każdym spotkaniem poznajemy 
się coraz bliżej i mamy głęboką nadzieję, że te znajomości 
i nawiązane partnerstwa będą trwać jeszcze wiele lat.

A na następne spotkanie integracyjne zapraszamy 
w środę, 29 kwietnia. Tym razem spotkamy się w gminie 
Jerzmanowice-Przeginia, na terenie Parku Krajobrazowe-
go Dolinki Krakowskie. Przejdziemy ścieżką geologiczną 
i  zwiedzimy Jaskinię Nietoperzową. Naszym gospo-
darzem będzie Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec, 
którego członkowie zapoznają nas z priorytetami swojej 
działalności i opowiedzą m. in. o ścieżce edukacyjnej „Ja-
skiniowa Dolina”.

Spotykamy się o godz. 16.00, przy Jaskini Nietoperzo-
wej w Jerzmanowicach, kilometr od drogi głównej 94. 
Prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy 
mdudek@powiat.krakow.pl lub pod nr telefonu 664 063 
268, 12 39 79 311. 

Zapraszamy przedstawicieli NGO z terenu całego powiatu 
krakowskiego do poznania tych urokliwych i atrakcyjnych 
terenów!

Monika Dudek 
 Ośrodek Wsparcia NGO

POWIATOWE ŚNIADANIE WIELKANOCNE
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WYKAZ OFERT I REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELA SIĘ DOTACJĘ 
Z BUDŻETU POWIATU KRAKOWSKIEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 
W ROKU 2015.

KALENDARZ IMPREZ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, 
SPORTU I TURYSTYKI REALIZOWANYCH PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POWIATU 
KRAKOWSKIEGO W ROKU 2015.

LP. NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO NAZWA OFERENTA
WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1
XIII Powiatowy Festiwal DPS  
– Krzeszowice 215

Stowarzyszenie Przyjaciół 
DPS w Czernej

5 000,00 zł

2
Jedz zdrowo   
– Festyn Jesienny

Stowarzyszenie  
„Ostoja Karniowice

3 000,00 zł

3
Weekend dla Zdrowia 
Konferencja profilaktyczna dla kobiet,  
mieszkanek powiatu krakowskiego

Kobieta w Regionie 5 000,00 zł

4 Biała Sobota w Mnikowie

Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „MAŁOPOLSKA”   

Komitet Społeczny  
przy Gimnazjum w Mnikowie

3 000,00 zł

5 Spotkanie z Dietetyką

Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Ośrodka Rehabilitacji  

Narządu Ruchu  
„Krzeszowice” - SANUS

4 000,00 zł

6 Aktywność to Zdrowie
Stowarzyszenie Towarzystwo 

Przyjaciół DPS  
w Więckowicach

5 000,00 zł

7
Podejmowanie działań promujących  
zdrowy styl życia

Świętokrzyskie  
Stowarzyszenie Akademickie

12 000,00 zł

8
Z profilaktyka na TY – edukacyjny program 
profilaktyki chorób nowotworowych wśród 
mieszkańców powiatu krakowskiego

Małopolski Oddział  
Okręgowy Polskiego  
Czerwonego Krzyża

7 000,00 zł

9 Wiedza na wagę życia
Małopolski Oddział  

Okręgowy Polskiego  
Czerwonego Krzyża

21 000,00 zł

10
Niebieskie gminy powiatu krakowskiego – 
pierwszy krok ku integracji osób  
z autyzmem w środowisku lokalnym

Fundacja Wspólnota Nadziei 4 000,00 zł

11
Cukrzyca –  
słodki problem, z którym można żyć

Stowarzyszenie  
Mieszkańców Gminy  

Mogilany
2 000,00 zł

Wykaz zadań Nazwa Oferenta
Kwota 
dotacji

Data Realizacji 
zadania

Organizacja Turniejów Finałowych 
Halowych Mistrzostw Małopolski w Piłce 
Nożnej Dziewcząt w Kategorii Juniorek  
Młodszych i Orliczek

Miejskie Towarzystwo Sportowe 
„Piast” Skawina

3 000 zł 14-21.03.2015
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Puchar Żubrów
 Cykl 4 turniejów szermierczych dla dzieci, 
turniej „Masters” oraz turnieju weteranów 
szermierki

Parafialny Klub Sportowy  
„MILENIUM”

6 000 zł
29-30.03.2015
18-19.04.2015
16-17.05.2015

Bezpieczny rowerzysta 
w Powiecie Krakowskim – Olej w głowie? 
Kask na głowie!

Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju dzieci i młodzieży 

„Pełna Chata”
2 500 zł 19.04.2015

Liceum Skawina Cup
Uczniowski Klub Sportowy

„POLON” Skawina
2 000 zł

Maj 2015
Październik 2015

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński
Uczniowski Klub Sportowy 

„Jedynka”
7 000 zł 9.05.2015

13 Piłkarska Majówka o Puchar Starosty 
Krakowskiego

Parafialny Klub Sportowy
„JAKUB”

w Więcławicach Starych
5 000 zł 9-10.05.2015

Eliminacje oraz Finał Turnieju Piłki Nożnej dla 
dzieci w wieku 10-13 lat 
o Puchar Starosty Krakowskiego
„WAKACJE Z PIŁKĄ NOŻNĄ”

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

w Krakowie
4 000 zł

Czerwiec 2015
Lipiec 2015

Sierpień 2015

Puchar Wsi Krakowskiej
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „GROT”
3 500 zł 12-13.06.2015

Festyn 
„Mała gimnastyczka”

Stowarzyszenie
Krakowska Szkoła Gimnastyki 

Artystycznej
4 000 zł 20.06.2015

Sport – Kajak - Polo, Freestyle’u Kajakowym, 
Warsztaty kajakowe dla dzieci i młodzieży
(z terenu Powiatu Krakowskiego) 
w Dni Zabierzowa

Zabierzowski Klub Kajakowy 
„WIR”

4 000 zł 20-21.06.2015

II Turniej „Sankowia Cup 2015” w kat. Orlik
Parafialny Klub Sportowy

„Sankowia” w Sance
3 500 zł 27.06.2015

Turniej piłki nożnej kobiet 
o Puchar Starosty Krakowskiego

Ludowe Towarzystwo Sportowe 
„Novi” Narama

3 000 zł 2.07.-15.08.2015

I Turniej Piłkarski Powiatu Krakowskiego
Ludowy Klub Sportowy
„Nadwiślan” Rusocice

4 000 zł 8-9.08.2015

XII MTB Michałowice Maraton Rowerowy
Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa

4 000 zł 9.08.2015

MERCATO 2015 – Otwarty Turniej Piłki 
Nożnej na Rynku w Krzeszowicach

Fundacja Akademia Piłkarska 
Mam Talent

4 500 zł 5-6.09.2015

Przygotowanie i przeprowadzenie Powiato-
wego Turnieju Koszykówki Chłopców o Pu-
char Starosty Krakowskiego

SKF Jura
Basket Zabierzów

2 200 zł 11-13.09.2015

III Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 
Szkolnej Powiatu Krakowskiego

Uczniowski Klub Sportowy 
„Fairway” Krzeszowice

5 000 zł 16.09.2015

XV Powiatowy Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Starosty Krakowskiego

Towarzystwo Sportowe 
„Wisła” Kraków

3 500 zł 19-20.09.2015

Dzień Farmera – spotkanie dożynkowe na 
10-lecie Farmy Życia

Fundacja Wspólnota Nadziei 3 000 zł 20.09.2015

Hubertus – sport, rekreacja 
i integracja

Bonifraterska Fundacja 
Dobroczynna

5 000 zł 25.10.2015

V Ogólnopolski Cykl Halowych Turniejów Piłki 
Nożnej dla Dzieci Dragon Piast Cup 2015

Miejskie Towarzystwo 
Sportowe „Piast” Skawina

5 000 zł 7.11.-13.12.2015

II Górski Bieg Niepodległości Skawina 
– Mogilany I Mistrzostwa 
Powiatu Krakowskiego w Biegu Górskim

Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka”

4 000 zł 11.11.2015

II Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci 
KRYSPINÓW CUP 2015 
o Puchar Starosty Krakowskiego

Stowarzyszenie 
„Szkółka Piłkarska Kryspinów” 

w Kryspinowie
5 000 zł 5-13.12.2015
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KALENDARZ IMPREZ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO REALIZOWANYCH PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
POWIATU KRAKOWSKIEGO W ROKU 2015.

Nazwa zadania Realizator
Kwota 
dotacji

Data realizacji 
zadania

Eliminacje powiatowe 
60. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego – Mogilany 2015

Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy Mogilany 4 000 zł 10-11.03.2015

Reaktywowanie tradycyjnych koncertów 
pieśni maryjnych i patriotycznych w klasztorze 
w Czernej – w wykonaniu chórów z powiatu krakow-
skiego i chrzanowskiego

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krze-
szowickiej 6 000 zł Maj 2015

Powiatowa dekada z rękodziełem
Stowarzyszenie Kół Gospodyń 

Wiejskich Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”

5 000 zł Maj 2015

Piknik Karniowicki 2015
Stowarzyszenie

„Ostoja Karniowice” 2 000 zł 15-30.05.2015

Jubileusz Orkiestr Dętych „TON”
oraz Skrzeszowianka

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta „TON” w Goszczy 6 000 zł 16.05.2015

Powiatowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych 
Teatrów Amatorskich Karuzela Marzeń

Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa 4 000 zł 31.05.2015

Festiwal Małych Form Folklorystycznych dla dzieci 
w wieku 5-12 lat pod nazwą: „Tańcem i pieśnią 
malowane…” Tradycje i kultura Ziemi Krakowskiej

Stowarzyszenie Pomocy Szkole 
Małopolska Społeczny Komitet przy 

Gimnazjum w Mnikowie
4 500 zł 19.06.2015

IV Noc Świętojańska w Tenczynku
Fundacja

Kobieta w Regionie 6 000 zł 20.06.2015

XIII Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych 
Skała’ 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Skały 7 000 zł 21.06.2015

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej 
z Radziszowa

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń 
w Radziszowie 2 000 zł 21.06.2015

Wianki świętojańskie
Stowarzyszenie Towarzystwo 

Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 
w Więckowicach

3 000 zł 25.06.2015

Cantus – pielęgnując polskość na Litwie
Parafia Rzymskokatolicka

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu 6 000 zł Lipiec/sierpień 2015

Biesiada Krakowska na wysokim poziomie.
Promujemy folklor muzyczny 
Powiatu Krakowskiego

Fundacja
Kobieta w Regionie 4 000 zł

Lipiec-Październik 
2015

Moje miejsce III
Stowarzyszenie

„Ceramika bez granic” 7 000 zł 1.07.-31.08.2015

Festiwal Muzyczna Korzkiew 2015 (IV edycja) Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew 7 000 zł 5.07.-30.08.2015

Letni Projektor 2015
Stowarzyszenie Antropologiczne Archi-

pelagi Kultury 5 000 zł 2.08.-6.09.2015

X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
w Zielonkach

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny 
i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ 6 000 zł 6.09.2015

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu 
Krakowskiego

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Rudno 6 000 zł Grudzień 2015

V Wojewódzki Turniej Tańców Polskich
 w Formie Towarzyskiej „O czapkę  
św. Mikołaja”

Fundacja im. ks. Siemaszki 3 500 zł 6.12.2015

Pierwszy Powiatowy Przegląd Wokalny
„Co nam w duszy gra”

Stowarzyszenie „Forum Sztuki” 6 000 zł
6.12.2015
13.12.2015 


