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dziedzictwa historycznego i wiele, wiele innych. Cieszy nas, że może-
my wzmacniać te działania poprzez wsparcie, jakiego Gmina Skawina 
udziela organizacjom pozarządowym. Rok do roku staramy się powięk-
szać pulę środków przeznaczonych na konkursy grantowe i dotacje oraz 
rozwijamy działalność Centrum Organizacji Pozarządowych, które ma 
służyć wsparciem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym dla ska-
wińskich organizacji. Dzisiaj widzimy efekty tej działalności: wzrastająca 
z roku na rok liczba aktywności, projektów przez Państwa realizowanych, 
a przede wszystkim, dotacje, jakie skawińskie NGO wygrywają w ogól-
nopolskich konkursach grantowych! To dla nas ogromna satysfakcja, że 
nasze NGOs są doceniane na poziomie regionalnym, czy ogólnopolskim. 

Szanowni Państwo, zachęcam do lektury publikacji, która tylko potwier-
dza moje słowa o rozmiarze aktywności społecznych w naszej Gminie, 
a jeśli ktoś nadal będzie miał wątpliwości to już teraz zapraszam na ko-
lejny Dzień Organizacji Pozarządowych, gdzie na własne oczy można 
się przekonać o sile skawińskich organizacji pozarządowych i to bez 
względu na to, czy pada deszczyk, czy świeci słońce, czy jest ulewa. 

Drodzy Państwo, członkowie i działacze skawińskich organizacji poza-
rządowych i ruchów społecznych, proszę, przyjmijcie serdeczne podzię-
kowania i ogromne słowa uznania za Wasze wsparcie, trud, inspirację, 
aktywność, chęć do działania, za wszystko to co zrobiliście dla rozwoju 
Gminy Skawina w 2022 r. 

Dziękujemy i prosimy o jeszcze! 

 

 

Oddajemy Państwu publikację, która jest próbą podsumowania tego co 
działo się w naszej gminie w 2022 r. Próbą, gdyż skala, rozmiar, wa-
chlarz aktywności społecznych, inicjatyw, wydarzeń, spotkań, projektów 
była tak ogromna, że nie sposób ich wszystkich objąć jedną publikacją. 
Warto jednak podkreślić, że dzisiaj organizacje pozarządowe w Gminie 
Skawina to partnerzy, w realizacji wielu ważnych dla rozwoju naszej gmi-
ny zadań publicznych. 

Rok 2022 był szczególnym czasem wyzwań dla społecznej aktywności 
i zrozumienia dla innych ludzi w potrzebie i jestem głęboko przekonany, 
że to zadanie wykonaliśmy wspólnie bardzo dobrze. Państwa zaanga-
żowanie, bezinteresowana pomoc, wsparcie dla Ukraińców było bez-
precedensowe. Wiele słów podziękowania, które słyszałem dla samo-
rządu Skawiny za zaangażowanie, pomoc i sprawność w działaniu, tak 
naprawdę była i jest skierowana do skawińskich organizacji pozarządo-
wych, ruchów społecznych, mieszkańców, którzy tak mocno zaangażo-
wali się we wsparcie dla naszych sąsiadów z Ukrainy. 

Ale rok 2022 to także rok rozmaitych aktywności, projektów, które reali-
zowali Państwo na rzecz swoich członków i mieszkańców naszej Gminy. 
Z dużą satysfakcją obserwujemy szeroki wachlarz realizowanych zadań 
w zakresie sportu, rekreacji, kultury, projektów koncentrujących się na 
pomocy drugiemu człowiekowi, ochronie przyrody, naszego lokalnego 

Drugi Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Skawina

Tomasz Ożóg



DOPIS = Dzień Organizacji Pozarządowych  
i Inicjatyw Społecznych 

Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych to święto 
wszystkich NGO działających na terenie Gminy Skawina. Jest to impre-
za integracyjno-kulturalno-społeczna, której głównym celem jest promo-
cja organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających 
na terenie Gminy Skawina. 

W 2022 DOPIS odbył się po raz szósty. W tym roku wzięło w nim 
udział kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 
które na przygotowanych przez siebie stanowiskach przedstawiły swo-
je działania i zaprosiły mieszkańców Gminy Skawina do wspólnych ak-
tywności. Tradycyjnie, jak co roku, można było też wziąć udział w grze 
stanowiskowej, której celem jest podnoszenie wiedzy o naszych NGO 
wśród mieszkańców.   

Na jakie atrakcje mogliście liczyć w 2022 roku? 
Koncerty, warsztaty, konkursy, rebusy, quizy, treningi piłki nożnej, plene-
ry malarskie, strefa ZEN i medytacje, pokazy i kursy pierwszej pomocy, 
zwiedzanie wozów strażackich, obozowisko turystyczne z hamakami, 
kreatywno-plastyczne zajęcia w stylu DIY i Up-cykling. rekonstrukcje hi-
storyczne, strzelnice i wykrywacze metali i wiele, wiele innych! 

DOPIS 2022 w liczbach: 
● 28 organizacji i grup nieformalnych, które zechciały przedstawić swoje 
działania ● 26 stanowisk ● 4 godziny wspaniałej zabawy i poznawania 
organizacji pozarządowych z naszej gminy ● 30 nagród ufundowanych 
przez NGO i Gminę Skawina ● 1500 pierogów dla organizacji ● 3 lo-
sowania nagród ● kilkuset mieszkańców naszej gminy, którzy przybyli 
do parku miejskiego ● ...setki uśmiechów, podziękowań i słów wsparcia 
skierowanych do naszych organizacji pozarządowych! 

Tegoroczny DOPIS, mimo niepogody, znowu był wielkim świętem i suk-
cesem naszych organizacji i mieszkańców. Potwierdził, że jest to wciąż 
wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie. 

COP = Centrum Współpracy z Organizacjami  
Pozarządowymi 

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Skawina 
działa nieprzerwanie od 2017 roku. Głównym zadaniem Centrum jest 
budowanie partnerskiej relacji między Gminą Skawina i skawińskimi or-
ganizacjami pozarządowymi Dzięki temu wspólnie realizujemy zadania 
publiczne oraz kształtujemy społeczeństwo obywatelskie poprzez two-
rzenie warunków do społecznej aktywności mieszkańców naszej Gminy. 

Zadaniem COPu jest również wspieranie organizacji w ich działaniach 
i rozwoju. 

W 2022 w ramach działań Centrum zostały zrealizowane: 
• Konsultacje indywidualne i wsparcie mentorskie 
• Promowanie działań skawińskich NGO 
• Konsultacje i wsparcie w pisaniu wniosków grantowych 
• Szkolenia 
• Spotkania sieciujące i integracyjne 
• Dyżury informacyjne 
• Wsparcie prawnicze i księgowe 
• Wydarzenie Dzień Organizacji Pozarządowych  

i Inicjatyw Społecznych 
• Baza wiedzy zawierająca przydatne materiały dla NGO 
• Harmonogram konkursów grantowych dla NGO 
• Weryfikacja polityki rachunkowej w organizacjach 



 Poznajmy się! 

Czym zajmują się skawińskie NGO?   

Wspierają dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów i osoby z niepełno-
sprawnościami. Dbają o środowisko, o historię, sztukę i tożsamość. 
Rozwiązują problemy życia codziennego, pomagają rozwijać talenty 
i realizować pasje, łączą ludzi wokół wspólnych spraw i celów. Biorą 
sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całej skawińskiej 
społeczności.  

W Skawinie działa ponad 90 organizacji pozarządowych. 

Dzięki tej publikacji już teraz poznasz lepiej 14 organizacji i inicja-
tyw, które były najbardziej aktywne w 2022 roku! 



dotyczył e-sportu, świata gier komputerowych i profilaktyki gamerów. 
Zorganizujemy nawet mistrzostwa e-sportowe w Gminie Skawina. 

Projekt Women Empowerment – to międzynarodowe działania dla ko-
biet i mężczyzn, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Będą doty-
czyły budowania lepszych relacji z najbliższymi. Czekają Was warszta-
ty online po angielsku, kręgi oraz międzynarodowe szkolenia w Polsce 
i Rumunii. 

Fundacja Wyobraź Sobie 

Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pra-
gniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego 
chcesz - George Bernard Shaw 

Naszą misją jest kompleksowe wspieranie rodzin. Tworzymy dla miesz-
kańców bezpieczne miejsce do rozwoju nie tylko dla dzieci i młodzieży, 
ale również dla ich rodziców. 

Dla dzieci i młodzieży znajdziesz u nasz takie obszary jak: ● edukacja 
globalna ● umiejętności przyszłości ● rozwój emocjonalno-społeczny. 
Dorosłych wspieramy w takich obszarach jak: ● rodzicielstwo ● roz-
wój osobisty 

Z czego jesteśmy dumni? 

W ciągu 5 lat zrealizowaliśmy dla mieszkańców Gminy Skawina 86 pro-
jektów – a warsztaty takie jak Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, 
Akademia Emocji, Dam Radę, Światozmieniacze czy Od wyobraźni do 
innowacji zagościły u nas już na stałe. 

Ostatnie dwa lata były dla nas ogromnym przełomem, odważyliśmy się 
wystartować w ogólnopolskich konkursach i mimo dużej konkurencji 
nasze pomysły zostały docenione przez ekspertów. Zrealizowaliśmy ta-
kie projekty jak: Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” fi-
nansowany z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, Projekty 

„Women Empowerment” oraz „Ze Skawiny w świat” finansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 

Ośmieliło nas to również do wystartowania w konkursach do tej pory 
dla nas nieosiągalnych, których głównym zadaniem jest wsparcie roz-
woju organizacji pozarządowych - konkurs PROO 1a organizowany 
przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, w którym również zostaliśmy docenieni, dodał nam 
jeszcze większego wiatru w żagle. Mamy świadomość dużej odpowie-
dzialności społecznej, skoro z ponad 1700 złożonych projektów my zna-
leźliśmy się w gronie 94 wybranych. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Już w styczniu 2023 ruszamy z projektami: 

„W sieci wsparcia” – iinnowacyjny, kompleksowy i ambitny. Finansowany 
z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. A będzie 



Klub Jeździecki Facimiech 

Żadna godzina życia nie została zmarnowana, gdy się ją spędziło w siodle. 

Naszą ambicją jest wszechstronne szkolenie jeźdźców od najmłodszych 
lat aż po Kadrę Narodową. Staramy się przez nasze działania populary-
zować kulturę fizyczną, przebywanie w otoczeniu natury oraz szacunek 
dla koni jako naszych sportowych partnerów. Harmonia jeźdźca i konia 
powinny być fundamentem, na którym budowane są sukcesy i medale.

Z czego jesteśmy dumni?
Jesteśmy aktualnie najliczniejszym klubem jeździeckim w regionie, od 
2021 roku na zawodach czynnie reprezentuje nas ponad 100 zawod-
ników. Wśród sukcesów naszych jeźdźców możemy się pochwalić 
m.in. medalami Mistrzostw Polski oraz uczestnikami Mistrzostw Europy. 
Poza codziennym kształceniem i trenowaniem jeźdźców zajmujemy się 
również organizacją rozmaitych wydarzeń promujących olimpijskie kon-
kurencje jeździeckie: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody oraz WKKW. 
To właśnie Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, będący kró-
lem sportów konnych, jest naszą specjalnością. Jesteśmy jedynym 
ośrodkiem jeździeckim w Małopolsce organizującym zawody w tej kon-
kurencji, a naszą największą imprezą są rozgrywane co roku zmaga-
nia rangi międzynarodowej Facimiech Horse Trials gromadzące niemal 
200 zawodników z wielu krajów Europy. Gościmy również zawodników 
skoków przez przeszkody i ujeżdżenia na zawodach rangi ogólnopol-
skiej i regionalnej. Przy organizacji wydarzeń współpracujemy zarówno 
z firmami hippicznym, sponsorami, jak i lokalnymi partnerami takimi jak 
OSP oraz Gmina Skawina. 

Czym chcemy się pochwalić?
W 2022 roku byliśmy gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
Mistrzostw Polski Młodzików oraz Drużynowych Mistrzostw Polski 
Województw. Zawody rozegrane zostały we wszystkich konkurencjach 
jeździeckich przy udziale niemal 250 koni. W czasie 7 dni rozegranych 
zostało około 20 konkursów na 4 arenach. 

Nigdy nie zapominamy o miłości do zwierząt i pomaganiu słabszym. 
Nasi członkowie tradycyjnie w okresie świątecznym angażują się w or-
ganizację charytatywnego kiermaszu sprzętu jeździeckiego, w czasie 
którego zbieramy datki na rzecz Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Dla Zwierząt. 



Inicjatywa Dzika Edukacja - rodzinnie, outdoorowo,  
ekologicznie i edukacyjnie 

Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy 
pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa 
łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi sto-
pami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania 
w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano. 

- Maria Montessori 

Dzika Edukacja, to MY (mama, tata i córka) i ludzie, którzy do nas przy-
bywają. To także miejsce nieskrępowanej zabawy z możliwością decy-
dowania, odkrywania oraz doświadczania na łonie natury. To enklawa 
alternatywnej edukacji, gdzie organizujemy urodziny, eventy leśne oraz 
survivalowe, ekologiczne i edukacyjne warsztaty dla rodzin. To miejsce, 
gdzie śpiewamy przy ognisku, jemy wspólne posiłki i gdzie możemy po 
prostu BYĆ. 

Z czego jesteśmy dumni? 

W tym roku dużo się u nas działo. Rozbudowaliśmy infrastrukturę: lepszy 
dojazd, parking, kopuła urodzinowa, kręgi, miejsce ogniskowe, hamaki 
oraz dziki plac zabaw z błotną kuchnią. Było też sporo wydarzeń, jak 
koncerty, urodziny leśne, warsztaty dla grup przedszkolnych, hamako-
wanie z inicjatywą ROTAvirus - zarażaj pasją innych. 

Najbardziej dumni jesteśmy z projektu „Rodzinne Warsztaty kulinarno- 
outdoorowe” finansowanego z FIO Małopolska Lokalnie. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Poprowadziliśmy trzy warsztaty ze wspólnego, zdrowego gotowania na 
ognisku, poprzedzone autorską „lekcją zdrowia”. Uczestnicy mieli okazję 
poznać i spróbować roślin jadalnych rosnących w okolicy. Dodatkowo 
uczyliśmy rozpalania ognia wykorzystując sztuczki survivalowe. Ponad 
80 uczestników przygotowywało składniki na zupę w kociołku oraz mini 
pizze. Po skończonej pracy warsztatowej był czas na swobodną zabawę, 
rozmowy przy ognisku i śpiewanie. 

Było mnóstwo dziecięcego uśmiechu i skupienia, i to, co nas bardzo cie-
szy - dużo serdeczności, którą od Was dostajemy. Ten projekt m.in. dzię-
ki głosom mieszkańców Gminy Skawina zdobył drugie miejsce w konkur-
sie na najciekawszą inicjatywę Małopolski. Dzięki temu mamy pewność, 
że to co robimy jest potrzebne.   



Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak”  
im. Bohaterów Monte Cassino 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosun-
ku człowieka do człowieka - Jan Paweł II 

NZH „Czerwony Mak” jest organizacją harcerską działającą na terenie 
Miasta i Gminy Skawina od 2000 roku. Nasze najstarsze drużyny to 
2 Drużyna Harcerek „Młody Las” oraz 8 Drużyna Harcerzy „Czerwone 
Maki”. Prowadzimy Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie im. gen. broni Władysława Andersa, w której organizujemy 
lekcje „żywej historii” tj. organizujemy wizyty uczniów ze szkół z tere-
nu Miasta i Gminy Skawina, by poprzez obcowanie z oryginalnymi pa-
miątkami oraz wyposażeniem żołnierza polskiego, poznali bliżej historię 
II Wojny Światowej. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Udało nam się kilkukrotnie zostać uczestnikami audiencji u Ojca Świętego 
– Jana Pawła II. Co więcej, zostaliśmy spadkobiercami tradycji 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich. Jesteśmy także dumnymi posiadaczami sztan-
daru kombatantów 2 Korpusu Polskiego. Jako harcerze, organizujemy 
cykliczne zloty oraz biwaki harcerskie - każdy z nich jest tematyczny, 
dotyczy danego wydarzenia historycznego lub zawiera w sobie tematy 
z zakresu turystyki i survivalu. 

Warto dodać, że bardzo prężnie współpracujemy z Centrum Operacji 
Lądowych - Dowództwem Komponentu Lądowego im. gen. broni 
Władysława Andersa w Krakowie. Z racji tego uczestniczymy w licznych 
wydarzeniach oraz uroczystościach organizowanych przez COLąd-
DKL, między innymi: Święto Wojska Polskiego, Rocznica bitwy o Monte 
Cassino, wręczanie nominacji oficerskich. Dzięki temu nasi harcerze 
oraz zuchy poznają tradycję oręża polskiego, obcują z kulturą wojsko-
wości w bardzo bliski sposób, słuchają żywej historii od kombatantów 
oraz kształtują swoją postawę patriotyczną. W tym roku w ramach cy-
klicznie organizowanego przez nas konkursu plastycznego Pamiętamy 
o Niepodległej współpracowaliśmy z wyżej wspomnianym COLąd-DKL 
w Krakowie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Generał broni 
Władysław Anders – żołnierz, wódz, polityk.” 

Czym chcemy się pochwalić? 

W tym roku zostaliśmy II laureatem konkursu województwa małopolskie-
go „Pamięć i Tożsamość”.



Skawińskim Stowarzyszeniem Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie 
i wspólnie organizujemy wydarzenia kulturalne. Prowadzimy także 
działalność charytatywną (m.in. koncert w Pałacyku „Sokół”, piknik ro-
dzinny w Woli Radziszowskiej), uczestniczymy w akcjach „sprzątanie 
świata” wraz z Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu oraz kwe-
stujemy na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Woli 
Radziszowskiej. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży  
„Rozwiń skrzydła” 

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić. - Walt Disney 

Rozwiń swoje skrzydła – spotkajmy się!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” jest or-
ganizacją pozarządową działającą w Woli Radziszowskiej, powołaną 
w czerwcu 2017 r. Naszą misją jest przede wszystkim wsparcie rodziny 
i szkoły oraz znaczenia, jakie odgrywają w procesie wzrastania dziec-
ka i jego dojrzewania do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, 
a także uatrakcyjnianie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, opiekuń-
czych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży. Działamy 
również na rzecz seniorów oraz poprawy warunków życia społeczności 
lokalnej. 

Z czego jesteśmy dumni? 

W naszych działaniach koncentrujemy się obecnie na potrzebach lo-
kalnych, chcemy zaktywizować i zaangażować mieszkańców Woli 
Radziszowskiej w nasze działania. Współpracujemy z lokalnymi orga-
nizacjami, przede wszystkim z Kołem Gospodyń Wiejskich „Wolanki 
z pasją”. Zrealizowaliśmy szereg ciekawych projektów, m.in.: „Z fun-
dacją PZU po lekcjach”, w ramach którego zorganizowaliśmy cykl bez-
płatnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli 
Radziszowskiej”. Były to warsztaty: z robotyki, plastyczne z elementami 
arteterapii, wokalno-teatralne, zajęcia z nauki gry na gitarze oraz kon-
wersacje z j. angielskiego. Jesteśmy również dumni z naszego projektu 

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” (ośrodek 
wsparcia dla seniorów w Skawinie oraz Woli Radziszowskiej, jak również 

„Małopolski e-Senior”, podczas którego szkoliliśmy seniorów w zakresie 
korzystania z Internetu. 

Czym chcemy się pochwalić? 

W 2019 roku wzięliśmy udział w projekcie „Liga Mindstorms” w ramach 
Europejskiego Tygodnia Kodowania i zakwalifikowaliśmy się do etapu 
finałowego Meet and Code w Walldorf w Niemczech. Dodatkowo, co 
roku bierzemy czynny udział w Dniach Organizacji Pozarządowych 
i Inicjatyw Społecznych i promujemy naszą miejscowość wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Wolanki z pasją”, współpracujemy ze 



Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki z pasją”  
w Woli Radziszowskiej 

Ludzie, którzy kochają jedzenie, zwykle mówią wspólnym językiem, z łatwością 
wymieniając się pomysłami i znajomością kulinarnych tradycji. - Ann Mah

KGW w Woli Radziszowskiej może się pochwalić bardzo długą historią. 
Chociaż oficjalną datą założenia jest 23.02.1961 r., to pierwsze wzmian-
ki o naszym Kole pochodzą jeszcze z 1935 r. W latach 80. Koło zawiesiło 
swoją działalność, a reaktywowane zostało w 2014 r. i od tamtej pory 
Wolanki nieprzerwanie wspólnie gotują, śpiewają i kultywują tradycje. 
I dzięki temu pozwalają zachować wciąż żywe obyczaje kulinarne, folklor 
świąteczny oraz rękodzieło. 

Z czego jesteśmy dumne? 

Przede wszystkim jesteśmy dumne z kultywowania obyczajów kulinar-
nych. W kuchni koncentrujemy się na poszukiwaniu starych receptur, 
bardzo często dając im „nowe życie” – szanując to co stare, wprowadza-
my akcent nowoczesności; podtrzymujemy kulinarne tradycje regionu. 

Nie możemy również nie wspomnieć o naszym rękodzielnictwie. Tworzymy 
bukiety z suszonych kwiatów, robimy palmy wielkanocne, bukiety ziel-
ne i wianki; podtrzymujemy tradycje bibułkarstwa - wymarłego już ręko-
dzieła polegające na robieniu ozdobnych kwiatów z bibuły (tradycyjne 
rzemiosło w Małopolsce). Od 2019 jesteśmy czynnymi uczestniczkami 
projektu: Pokolenie Inspirowane tradycjami – cudowna moc bukietów”. 
Organizatorem projektu jest Skawińskie Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich. Tegoroczna edycja odbyła się u nas, w Woli Radziszowskiej. 

Czym chcemy się pochwalić? 

2022 rok jest dla nas rokiem dużych sukcesów, zmian i planów rozwojo-
wych. Kilka miesięcy temu postanowiłyśmy się sformalizować i otrzyma-
łyśmy wpis do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki 
temu możemy prowadzić działalność gospodarczą i zdobywać jeszcze 
więcej środków na nasze działania i projekty. 

Również w 2022 we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Luborzyca 
wzięłyśmy udział w projekcie „Zabytki Powiatu Krakowskiego okiem kół 
gospodyń wiejskich”. Celem przedsięwzięcia było promowanie najpiękniej-
szych obiektów architektonicznych w podkrakowskich miejscowościach, 
ale także pokazanie siły, energii, zaangażowania kobiet z kół gospodyń 
wiejskich. Efektem tych działań jest powstanie kalendarza na 2023 rok. 



Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka 

Wygrywanie to nie kończenie biegu na pierwszym miejscu. To nie jest 
pokonywanie innych. To jest pokonywanie samego siebie. Pokonywanie 
swojego ciała, swoich ograniczeń i swojego strachu. Wygrywanie ozna-
cza przewyższanie siebie i przekształcanie swoich marzeń w rzeczywi-
stość. - Kilian Jornet

Radziszowianka to stowarzyszenie, którego celem jest rozwój sportu 
i propagowanie aktywności fizycznej. Nasze działania oparte są o dwa 
główne cele: ● rozwój szkolenia dzieci i młodzieży oraz ● rozbudowa 
infrastruktury sportowej. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Poprzez działalność naszej szkółki piłkarskiej chcemy umożliwić jak 
największej liczbie dzieci i młodzieży z naszego regionu uczestnicze-
nie w treningach piłki nożnej prowadzonych na najwyższym poziomie 
przez wykwalifikowaną kadrę trenerską i w oparciu o nasz autorski pro-
gram szkolenia. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą 
szkółkę piłkarską ma nie tylko podnosić poziom sportowy zawodników. 
Oprócz nauki gry w piłkę nożną, nasze zajęcia wpływają na kształtowa-
nie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci. Poprzez 
ich udział w rywalizacji, promują pozytywne zachowania w sporcie z po-
szanowaniem idei fair play oraz integrują lokalną społeczność. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Naszym największym sukcesem jest obecnie posiadanie przez Szkółkę 
Piłkarską Radziszowianka Złotego Certyfikatu PZPN co oznacza, że 
należymy do najlepszych szkółek w Polsce. Prowadzimy szkolenie 
we wszystkich kategoriach wiekowych od skrzata do juniora, a także 
prowadzimy sekcję dla dziewcząt. Nasz Klub gwarantuje również grę 
na najwyższym poziomie w województwie Małopolskim dla zawodni-
ków, którzy ukończyli szkolenie młodzieżowe, gdyż drużyna seniorów 
Radziszowianki uczestniczy w rozgrywkach IV ligi JAKO. Wszystkie za-
jęcia odbywają się na naszym obiekcie położonym w Radziszowie przy 
ul. Skawińskiej 3, który obecnie jest uznawany za najlepszy w Gminie 
Skawina. Posiadamy 4 boiska piłkarskie, w tym 3 oświetlone co umożli-
wia prowadzenie zajęć dla wielu grup jednocześnie. 



w ramach wypoczynku letniego zorganizowaliśmy Wakacyjne Treningi 
Społeczne dla dzieci oraz jednodniowe wycieczki. Działania te nie byłyby 
możliwe bez regularnych wpływów z darowizn od osób fizycznych jak 
i prawnych, a także środkom pozyskanym z 1%. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i w dalszym ciągu prosi-
my o wsparcie. 

 

Stowarzyszenie Równa Szansa Na Rzecz Dzieci 
z Zaburzeniami Rozwoju 

Nie można sprawić, że ludzie będą sobie równi, ale można strać się  
zapewnić im równe szanse.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich ro-
dzin. Chcemy uwrażliwiać społeczeństwo na problemy osób dotkniętych 
niepełnosprawnością, tak by ich obecność nie powodowała strachu i nie 
stanowiła bariery wśród osób zdrowych. Rozpowszechniamy wiedzę na 
temat autyzmu, zaburzeń rozwoju oraz problemów z nimi związanymi. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Jesteśmy dumni z pozyskanego grantu w konkursie ministerialnym 
NoweFIO, dzięki któremu zaczęliśmy się prężnie rozwijać, a marka 
naszej organizacji stała się rozpoznawalna. Dzięki temu projektowi 
nabraliśmy wiatru w żagle. W ramach niego powstał Dyżur Wsparcia 
Rodzicielskiego, a wraz z nim dyżur telefoniczny dla rodzin, które po-
trzebują wsparcia mentalnego i formalnego. Realizujemy w nim również 
zajęcia z rehabilitacji ruchowej, ale przede wszystkim rehabilitacji spo-
łecznej. Dzięki prowadzonym warsztatom, dzieci stają się aktywnymi 
uczestnikami życia obywatelskiego. 

We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Skawinie, zrealizowaliśmy również projekt powiatowy EkoDetektywi: 
Szkolny Ogród Badawczo – Terapeutyczny z ochroną lokalnej bioróżno-
rodności, którego celem jest wzmocnienie więzi dzieci z przyrodą, relak-
sacja, stworzenie domków dla jeży i ptaków. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Nasz ostatni projekt Pozwólmy Ziemi Oddychać ma na celu wspar-
cie dzieci, ich rodzin i seniorów. W ramach projektu i we współpracy 
z Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Skawinie powstała pierwsza 
w gminie mini tężnia solankowa, a wraz z nią program treningów odde-
chowych i jogi dla dzieci. Zadanie to było współfinansowane ze środków 
budżetu Gminy Skawina i grantu Banku PKO BP. 

Dodatkowo w tym roku pozyskaliśmy dotację z Fundacji PZU i dzięki niej 
i wsparciu Gminy Skawina dzieci wraz z rodzicami zrealizowały waka-
cyjny wyjazd do Poręby Wielkiej, w trakcie którego uczestniczyły w licz-
nych atrakcjach i zajęciach integracyjnych. Po raz pierwszy w tym roku 



 Małopolski Związek Brydża Sportowego - Skawina 

Wiele gier zapewnia zabawę, ale brydż trzyma cię w formie. Ćwiczy twój 
umysł. Twój umysł może rdzewieć, wiesz, ale brydż zapobiega powstawa-
niu rdzy. – Omar Sharif 

Dlaczego warto grać w brydża? Zalety tej gry są nieocenione. Brydż, jako 
gra logiczna za pomocą kart, stanowi znakomity trening umysłu i rozwija 
pamięć, wyobraźnię i logiczne myślenie i współpracę w grupie. W brydża 
grać mogą i grają wszyscy – dzieci i seniorzy, chłopcy i dziewczynki, duzi 
i mali, biedni i bogaci. Tu nie ma żadnych ograniczeń. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Od trzech lat jesteśmy dumnymi współorganizatorami Skawińskiego 
Mitingu Brydżowego. Jest to trzydniowe święto brydża, podczas którego 
odbywają się ogólnopolskie turnieje. Miting odbywa się co roku w oko-
licach 28 października, czyli dnia urodzin Leszka Nowaka, potęgi ska-
wińskiego brydża. 

Ponadto od przeszło czternastu lat organizujemy Charytatywny Turniej 
„O Uśmiech Patryka”, którego celem jest pomoc choremu na mukowiscy-
dozę chłopcu. Tegoroczny Turniej odbył się 6.03.2022 roku i był wyjątko-
wy, ponieważ po blisko trzech latach przerwy grano ponownie na żywo 
(ostatnie dwie edycje odbyły się wyłącznie w internecie). Wzięło w nim 
udział 150 uczestników, co okazało się rekordową frekwencją. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Skawińscy brydżyści nieprzerwanie od 1996 roku zajmują medalowe 
miejsca w imprezach rangi mistrzostw Polski i zawodach międzynarodo-
wych (mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy) we wszystkich katego-
riach wiekowych. Łącznie wywalczyli ich już ponad 400!  

W tym roku wzięliśmy udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Brydżu 
Sportowym w Salsomaggiore we Włoszech. W mistrzostwach uczestni-
czyło ponad 300 brydżystów ze wszystkich kontynentów świata, a nasi 
młodzi skawinianie przywieźli aż 4 medale. Złoty i srebrny medal wywal-
czyli w rozgrywkach indywidualnych, natomiast w starciach drużynowych 
w kategorii do 21 i 16 lat wywalczyli srebrny i brązowy medal. Ponadto 
troje naszych zawodników wywalczyło złoty medal Drużynowych 
Mistrzostw Europy do lat 16 w holenderskim Veldhoven, wygrywając 
z najwyższą przewagą w historii tej konkurencji. 



pielili, kopali, w efekcie 3 bloki w Skawinie cieszą się swoimi pięknymi 
ogródkami i 2 łąkami kwietnymi. Dzień Sąsiada na Osiedlu Kościuszki, 
Półkolonia dla dzieci pod nazwą “Akademia Młodego Lidera” - nasi mło-
dzi mieszkańcy Skawiny w trakcie zabaw trenowali umiejętność pracy 
w grupie, szukaliśmy przykładów Lidera, rozważaliśmy jego obowiązki 
i przywileje. W ramach zajęć, dzieci stworzyły piękne domki dla owadów, 
które wspólnie zamontowaliśmy we wspomnianych wcześniej ogrodach 
i łąkach kwietnych. Cykl warsztatów pod nazwą: “Młodzieżowa Akademia 
Lidera”, to zajęcia dla młodzieży, gdzie w trakcie naszych spotkań poru-
szaliśmy trudne tematy, takie jak: dyskryminacja, przemoc, emocje, ak-
tywność społeczna. Młodzież poznawała tajniki pracy lidera społecznego 
oraz rozpoznawania i reagowania na dyskryminację i przemoc. Na za-
kończenie Akademii młodzież samodzielnie przygotowała i przeprowa-
dziła wymyśloną przez siebie kampanię społeczną. 

W 2022 uzyskaliśmy status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), dla-
tego już w 2023 roku będziecie mogli nam Państwo przekazywać 1,5% 
ze swojego podatku i wesprzeć nasze działania. 

 

Stowarzyszenie Dzieci są Ważne 

My prowadzimy, dzieci nadają kierunek.  

Nasza organizacja to lokalna grupa rodziców istniejącą od 2017, której 
celem jest integracja dzieci i rodziców na terenie gminy Skawina oraz 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Mamy na koncie wiele wspaniałych lokalnych wydarzeń na rzecz rodzin 
m.in.: “W obiektywie z mamą”, “Tata - mój bohater”, warsztaty świą-
teczne z Klubem Seniora w ramach akcji “Łączymy pokolenia”, warsz-
taty: “Stwórz swój własny Las w Szkle”, “Cud miód i orzeszki “ oraz 

“Jedzmy zdrowo kolorowo”, a także ogniska, wycieczki i zawody spor-
towe. Włączamy się również w zbiórki nakrętek dla potrzebujących oraz 
prowadzimy zbiórki charytatywne - wspierając działania grupy “Skawina 
pomaga”. Do końca czerwca 2022 prowadziliśmy sklep społeczny “Cała 
Masa Dobra”, który został stworzony, aby wspierać osoby uciekające 
przed wojną na Ukrainie, ale swoimi zasobami wspierał także potrzebu-
jących mieszkańców gminy. 

W 2022 roku zaangażowaliśmy się jako jedna z pierwszych organizacji 
w pomoc uciekinierom z terenu Ukrainy. Nasi członkowie organizowa-
li pomoc humanitarną: transporty, noclegi, żywność, leki oraz inne ro-
dzaje wsparcia niezbędnego do życia. Mogliśmy to zrealizować dzięki 
Państwa wsparciu finansowemu i ogromnej pomocy różnych firm z na-
szego regionu i zza granicy. DZIĘKUJEMY w imieniu naszym i setek, 
a nawet tysięcy uchodźców i uchodźczyń. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Obecnie realizujemy projekt Aktywna Skawina, finansowany z fundu-
szu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, którego głównym celem jest 
edukacja w zakresie aktywności obywatelskiej osób w różnym wieku. 
Przygotowane przez nas działania pokazują różne formy zaangażowa-
nia i mają inicjować mieszkańców do podjęcia się własnej aktywności. 

 W ramach Projektu przygotowaliśmy takie działania jak: Przyblokowe 
Ogródki - mieszkańcy, którzy chcieli zmienić przestrzeń wokół swoje-
go bloku wzięli udział w szeregu spotkań konsultacyjnych, gdzie przy 
wsparciu animatora i projektanta zieleni stworzyli swoje przyblokowe 
ogródki. Kolejnym etapem była realizacji planów. Mieszkańcy sadzili, 



która rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej 
w trzecią niedzielę Adwentu. Dodatkowo, już od dziesięciu lat współpra-
cujemy ze Związkiem Sybiraków oddział w Krakowie.

ZHP - Chorągiew Krakowska - Hufiec Podkrakowski 
2. Szczep Harcerski „MEMORIA” 

Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi  
- Tadeusz Kościuszko 

Główny cel ogółu działań naszego szczepu zawarty jest w Misji ZHP: 
„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go 
we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie 
wyzwań”. W naszych działaniach dokonujemy tego w myśl zasady ba-
wiąc – uczyć, ucząc – bawić. 

W strukturze naszego 2. Szczepu Harcerskiego „MEMORIA” znajduje 
się 7 drużyn harcerskich i 2 gromady zuchowe. 

 Z czego jesteśmy dumni? 

W 2022 zorganizowaliśmy dla zuchów i harcerzy Harcerską Akcję Letnią 
w Unieściu, w której wzięło udział, aż 121 zuchów, harcerzy i instrukto-
rów oraz po raz IX przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej w Krzęcinie 
Szczepowy Biwak Mikołajkowy, w którym wzięło udział ponad 150 osób. 
Uczestniczyliśmy i organizowaliśmy również inne biwaki, rajdy szczepo-
we, hufcowe oraz imprezy Chorągwiane: Inauguracja Roku Harcerskiego, 
Święto Patrona Chorągwi, Piesza Pielgrzymka Harcerzy Chorągwi 
Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, Przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju w Katedrze Wawelskiej, jak i inne uroczystości patrio-
tyczne o zasięgu lokalnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Jesteśmy również bardzo dumni z naszej pomocy i służby na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Pełniliśmy dyżury na dworcu PKP w Krakowie 
oraz w innych punktach Powiatu Krakowskiego. Nie możemy także 
zapomnieć o współpracy z gminnymi organizacjami pozarządowymi 
(Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Stowarzyszenie „Równa 
Szansa”, Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie, RKS „Iskra” Krzęcin, 
OSP w Krzęcinie, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny) oraz z instytucjami 
gminnymi (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Urząd Miasta 
i Gminy w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Muzeum 
Regionalne w Skawinie, Parafia w Krzęcinie). 

Czym chcemy się pochwalić? 

Co roku jako członkowie ZHP – jedynego ambasadora Betlejemskiego 
Światła Pokoju na terenie Polski, bierzemy udział w „Sztafecie BŚP”, 



Seniorów, która stała się imprezą cykliczną i realizowaną co rok, dzięki 
wsparciu finansowemu z Gminy Skawina. Podczas Spartakiady akty-
wizujemy seniorów zarówno ruchowo (nordic walking, gra w bule), jak 
i umysłowo (zabawy i zagadki logiczne). Organizujemy wycieczki krajo-
znawczo-turystyczne i rekreacyjne, a także turnusy wczasowe o charak-
terze wypoczynkowym i rehabilitacyjnym (morze i mazury). Realizujemy 
również kursy komputerowe i informatyczne dla Seniorów i bierzemy 
udział w ogólnopolskich Dniach Seniora.

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „SENIOREK” 
w Skawinie 

Senior brzmi dumnie.

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie zrze-
sza 170 członków i członkiń. Stowarzyszenie jest organizacją prowadzo-
ną przez samych seniorów – członkami są osoby 60+. Misją „Seniorka” 
jest praca dla dobra seniorów, ich wsparcia, edukacji, kultury, kształ-
towania więzi międzypokoleniowej i pełnej integracji pośród naszego 
środowiska. 

W Stowarzyszeniu działają tzw. zespoły zainteresowań o różnej tema-
tyce: zespół plastyczny i robótek ręcznych, zespół turystyczno-sporto-
wy oraz grupa słowno-muzyczna „SALON” - członkami tej grupy jest 
ok. 20 seniorów, którzy realizują się poprzez teatr, muzykę i taniec. 

Z czego jesteśmy dumni? 

W ramach rozwoju i wsparcia kulturalnego i edukacyjnego seniorów, or-
ganizujemy wyjazdy do teatrów, kin oraz muzeów. Nasze Stowarzyszenie 
współpracuje na bieżąco z innymi organizacjami i stowarzyszeniami 
m.in. Stowarzyszenie „Lajkonik” w Krakowie, CAS Borsuczek i CAS 

„Tekla” w Krakowie, Klub Seniora w Sygneczowie, Kluby Seniora 
na Podkarpaciu, Muzeum Regionalne w Skawinie, Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie, Biblioteka Miejska i Pedagogiczna w Skawinie, 
PTTK w Skawinie, Partnerstwo Miast w Skawinie, przedszkola i szkoły 
w Skawinie. Podejmujemy działania w zakresie pomocy osobom star-
szym i niepełnosprawnym, działamy na rzecz promocji zdrowego trybu 
życia. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Regularnie, co tydzień we wtorki urządzamy dla wszystkich chętnych 
seniorów (i nie tylko) spotkania w naszym Klubie przy ul. Głowackiego 
w Skawinie. Dzięki tym spotkaniom jesteśmy w stałym kontakcie, prze-
ciwdziałamy osamotnieniu, integrujemy się, spędzamy ze sobą czas 
na rozmowach, grach towarzyskich czy muzykowaniu. Bardzo ważnym 
aspektem tychże spotkań jest również planowanie działań naszego 
Stowarzyszenia. 

To właśnie podczas wtorkowych zebrań wymyśliliśmy najwięcej naszych 
projektów. Szczególnie dumni jesteśmy ze Spartakiady Sportowej dla 



zorganizowaliśmy outdoorowe zajęcia kulinarne dla ojców. Wzięliśmy 
również po raz drugi udział w skawińskim DOPIS-ie. Tym razem uczyli-
śmy naszych gości wiązania węzła ratowniczego. Dzieci natomiast mogły 
pokazać swoje zdolności artystyczne, malując na tarpie, czyli płachcie 
biwakowej, którą często wykorzystujemy, nocując w lesie. Sporym zain-
teresowaniem cieszył się też mini-warsztat kaletniczy. 

Na przestrzeni lat widzimy, że takie podejście owocuje większą liczbą 
„zarażonych” naszymi pasjami osób. Każdy nowy pasjonat to jest coś, co 
nas najbardziej cieszy.

Grupa Nieformalna ROTAvirus 

Zarażaj Pasją Innych!  

Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne pasje. Spędzamy niemal 
każdą wolną chwilę na łonie natury, z dala od cywilizacji, tłumów, spalin 
i hałasu. Lubimy poczucie wolności i bliskość z przyrodą, dlatego też 
wędrujemy po górach oraz biwakujemy w lasach. Zajmujemy się rzemio-
słem, robimy własne przetwory i gotujemy w terenie. 

Z czego jesteśmy dumni? 

Jesteśmy dumni, że cała nasza inicjatywa opiera się właśnie na pasji 
do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, a także… dobrym jedzeniem 
z innymi. Tak po prostu, bez gwiazdek i bez żadnej komercjalizacji, bo 
dla nas to czysta przyjemność. 

Regularnie organizujemy dedykowane weekendy, które wystawiamy na 
licytacjach charytatywnych (np. w ramach akcji „Pieszo przez Bory”). 
Dzięki temu ludzie, którzy nigdy wcześniej tego nie robili, mogą spróbo-
wać swoich sił w bushcrafcie, survivalu lub outdoorze. Naszym sukce-
sem jest zarażenie pasją wielu osób spoza naszej społeczności, które 
teraz czerpią dużo większą radość z przebywania pośród dzikiej natury. 

Czym chcemy się pochwalić? 

Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do lasu. Działamy 
także lokalnie poprzez udział w takich akcjach jak Dzień Organizacji 
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Skawinie. Staramy się inte-
grować lokalną społeczność poprzez cykliczną organizację wioski ha-
makowej w parku w Skawinie, która pozwala na wspólne spędzanie 
czasu. W ramach akcji udostępniamy mieszkańcom bezpłatnie nasze 
hamaki. Podczas ostatniej jesiennej edycji dołączyła do nas inicjatywa 
Dzika Edukacja, przez co formuła wydarzenia rozwinęła się o zajęcia dla 
najmłodszych. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączy do nas więcej 
organizacji i grup, aby ta impreza mogła się rozrastać i być źródłem roz-
rywki dla mieszkańców naszej gminy. 

W tym roku otrzymaliśmy zaproszenie do wspólnych działań od kilku 
organizacji m.in.: od OSP Wola Radziszowska, dla którego zorganizowa-
liśmy zajęcia outdoorowe, od ZHP Szczep Harcerski „Memoria”, dla któ-
rego zorganizowaliśmy zajęcia z terenoznawstwa oraz od Fundacji Po 
Stronie Dziecka, gdzie w ramach spotkań z cyklu „Mamy czas dla Taty!” 



Kontakt do Organizacji i Inicjatyw z publikacji: 

Fundacja Wyobraź sobie 
email: biuro@wyobrazsobie.org.pl 
www.wyobrazsobie.org.pl

Klub Jeździecki Facimiech 
email: facimiech@gmail.com 
www.kjfacimiech.pl 

Dzika Edukacja 
www.dzikaedukacja.org
email: dzikaedukacja1@gmail.com

NZH “Czerwony Mak” 
email: nzh@czerwonymak.skawina.pl 
www.czerwonymak.skawina.pl 

Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”
email: rozwinskrzydla@onet.pl 

LKS Radziszowianka 
email: apradziszowianka@gmail.com 
www.radziszowianka.pl 

Stowarzyszenie „Równa Szansa” 
email: kontakt@rownaszansa.pl 
www.rownaszansa.pl 

Małopolski Związek Brydża Sportowego - Skawina 
email: biuro@mzbs.pl 
www.mzbs.pl

Stowarzyszenie Dzieci są Ważne 
email: dzieci.sa.wazne.skawina@gmail.com
www.stowarzyszeniedziecisawazne.pl 

ZHP - Chorągiew Krakowska; Hufiec Podkrakowski  
2. Szczep Harcerski „MEMORIA” 
email: memoria@podkrakowski.zhp.pl 
fb: facebook.com/profile.php?id=100069897682909

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” 
email: seniorek1@o2.pl 
fb: facebook.com/KlubSeniorek/ 

ROTAvirus - Zarażaj Pasją Innych 
email: rotavirussquad@gmail.com
fb: facebook.com/ROTAvirus.Zarazaj.Pasja.Innych/ 



Koncepcja merytoryczna, opracowanie treści:  
Katarzyna Wychowaniec 

Oprawa graficzna i skład:  
Nina Kulik 

Wydawca:  
Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   
tel.: +48 12 277 00 03 , +48 535 879 432   
email: cop@gminaskawina.pl  
fb: facebook.com/SkawinazINICJATYWĄ/ 

Realizator Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  
tel.: + 48 12 412 15 24, +48 690 950 610  
email: biuro@bis-krakow.pl  
www.bis-krakow.pl/ 

Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Skawina. 



Czym są i czym się zajmują skawińskie NGO?

Organizacje pozarządowe, czyli NGO (non governmental organi-
sation) - to między innymi stowarzyszenia, fundacje, kluby sporto-
we, koła gospodyń wiejskich. To ani nie firmy, ani nie urzędy. Służą 
wspólnym celom, są niezależne i prowadzone przez zwykłych ludzi. 
Każdy ma możliwość założyć swoją organizację pozarządową lub 
dołączyć do istniejącej. 

 W Skawinie działa ponad 90 organizacji pozarządowych. 

 Czym zajmują się skawińskie NGO? Wspierają dzieci, młodzież, 
dorosłych, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Dbają o śro-
dowisko, o historię, sztukę i tożsamość. Rozwiązują problemy życia 
codziennego, pomagają rozwijać talenty i realizować pasje, łączą lu-
dzi wokół wspólnych spraw i celów. Biorą sprawy w swoje ręce, aby 
aktywnie działać na rzecz całej skawińskiej społeczności. 

Dowiedz się więcej i poznaj NGO opisane w publikacji! 


