
Sylwia Zawalska-Wierzbińska 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Stowarzyszenie Gmina Aktywna + – Baranówka – Prezes  

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Od kilku lat Sylwia Zawalska-Wierzbińska aktywnie 

uczestniczy w organizacjach 3 sektora  takich jak: 

Stowarzyszenie Szansa, Stowarzyszenie „Piękne Anioły”  

i Stowarzyszenie Gmina Aktywna + . W tej ostatniej 

organizacji od roku 2018 pełni funkcję prezesa. W tym  

stosunkowo krótkim okresie czasu Stowarzyszenie Gmina Aktywna + którym kieruje Pani 

Sylwia Zawalska-Wierzbińska stało się jednym z najaktywniejszych podmiotów 3 sektora,  

działające na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Organizacja w tym czasie podjęła 

działania na rzecz pozyskiwania wsparcia finansowego i organizacji wielu wydarzeń, szkoleń  

organizowanych dla szerokiego kręgu mieszkańców gminy (dzieci, młodzieży, dorosłych  

i  seniorów). Dzięki aktywności pani Sylwii Zawalskiej-Wierzbińskiej w okresie od 2018 roku 

do 2019 roku udało się pozyskać wsparcie dla ok. 14 projektów. Szczególnym odbiorem 

społecznym odznaczyły się takie projekty jak Rekonstrukcja Bitwy  

o Kraków, Festiwal piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” czy Eko - festyn  

w Gminie Kocmyrzów Luborzyca. Imprezy te stanowiły istotne elementy działania na rzecz 

Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca a przede wszystkim integracji mieszkańców. Dzięki 

aktywności pani Sylwii Zawalskiej – Wierzbińskiej młode Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ 

stało się organizacją rozpoznawalną wśród mieszkańców gminy jak i poza nią.  

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Jakkolwiek Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska nie jest formalnym członkiem instytucji 

opiniodawczych związanym z 3 sektorem to jednak należy podkreślić, iż bierze udział we 

wszystkich panelach organizowanych między innymi przez Samorząd Gminny, których celem 

jest  opracowanie kryterium i zasad współfinansowania projektów organizowanych przez 

samorząd m.in. w ramach przyznawania małych grantów w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.  

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

Praca jako członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie 

Krakowskim stanowić będzie dla mnie nowe źródło doświadczeń. Sądzę da mi to możliwość 

podzielenia się wiedzą, ale i poznania nowych możliwości które wpływać mogą na rozwój  

Stowarzyszenia Gminy Aktywnej +, którym kieruje. Taka wymiana doświadczeń mam nadzieję 

ze stanie się dla mnie źródłem inspiracji i zachętą do dalszego działania. 


