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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”  

 
za 2021 rok  

 

I.Dane organizacji  

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

 Polska 

Województwo  

Świętokrzyskie 

Powiat  

Staszowski 

Gmina  

Staszów 

Ulica – 

 

Nr domu  

90A 

Nr lokalu – 

 

Miejscowość  

Wiązownica Kolonia 

Kod pocztowy  

28-200 

Poczta  

Staszów 

Nr telefonu  

516 788 118 

 Nr faxu –  

  

E-mail  

info@dolinakacanki.pl 

Strona www 

 www.dolinakacanki.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

03.06.2013 

5. Numer REGON 260701646 6. Numer KRS  0000464319 

mailto:info@dolinakacanki.pl
http://hosting0275759.az.pl/index.php
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej przez 
poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Jacek Piwowarski – prezes  

Maria Swatek – wiceprezes  

Piotr Paweł Żyła - wiceprezes  

Małgorzata Skwarzec- skarbnik 

 Wioletta Piwowarska - sekretarz 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej przez 
poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Anna Jońca - przewodnicząca 

Aleksander Pietrow – zastępca 

Henryk Jazgara - sekretarz 
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9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu 
organizacji) 

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

c) pomoc społeczna, w tym dzieciom i rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i 

rodzin, 

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

e) krajoznawstwo, organizacja wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży,  

f) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i 

młodzieży, 

g) działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej, 

h) promocja i organizacja wolontariatu, 

i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy, 

j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnej, 

k) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, 

l) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 

n) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności 

obywateli na rzecz dobroczynności, sportu, 

czytelnictwa, sztuki, kultury, edukacji, ekologii, oświaty i 

ochrony zdrowia, 

o) ochrona środowiska,  

p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 

q) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, 

pielęgnowanie   tradycji, popularyzację dziedzictwa 

kulturowego, duchowego i kulinarnego,  

r) upowszechnianie wiedzy o historii regionu, 

s) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych 

regionu oraz jego promocja, 

t) ochrona zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego 

regionu, 

u)  wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu, 

v) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości, 

w) ratownictwo i ochrona ludności, 

x) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

y) działalność wydawnicza, 
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z) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród 

społeczeństwa z dziedziny technologii informacyjnych. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów 
statutowych organizacji na podstawie statutu 
organizacji)                         

a) finansowe i merytoryczne wspieranie osób prawnych i 

fizycznych, 

b) organizowanie pomocy materialnej dla rodzin objętych 

bezrobociem, zubożeniem, 

c) organizowanie pomocy dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym, 

d) podejmowanie działań wyrównujących szanse 

edukacyjne, 

e) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz 

organizowanie czasu wolnego,    w tym wyjazdów na 

wypoczynek, 

f) organizacja i prowadzenie różnych form zajęć 

pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i 

wychowawczych, 

g) organizowanie wypoczynku,  imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, których 

celem jest  integracja i wzmacnianie więzi 

międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, 

h) podejmowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu 

zdrowia i sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób 

starszych, 

i) organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych, 

plenerów, konkursów i spotkań twórczych.  

j) organizowanie odczytów i spotkań poświęconych 

historii, ochronie dóbr kultury, a także środowiska 

naturalnego, 

k) organizowanie i prowadzenie izb pamięci oraz muzeum 

regionalnego, 

l) rozwijanie zainteresowań i kompetencji członków 

stowarzyszenia i wspólne działanie dla realizacji celów 

wyższych będących poza partykularnymi interesami 

grup czy jednostek.  

m) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla 

uczniów i studentów pochodzących z rodzin będących w 

trudnej sytuacji życiowej oraz finansowanie nagród i 

innych form motywacji             w procesie edukacyjnym,  

n) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań 

dotyczących ochrony środowiska i właściwego stosunku 

do zwierząt oraz innych składników przyrody żywej, 

o) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie 

zainteresowania problematyką zrównoważonego 

rozwoju, 

p) gromadzenie eksponatów i zbiorów dokumentujących 

przeszłość i teraźniejszość regionu, 
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q) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji 

archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, 

czasopism i innych publikacji mających na celu 

upowszechnienie wiedzy                   o regionie, 

r) propagowanie turystycznych i kulturowych walorów 

regionu, 

s) informowanie opinii publicznej o podejmowanych 

działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków 

masowego przekazu oraz własnych wydawnictw, 

t) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i 

edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację 

szkoleń, warsztatów, konferencji, doradztwo oraz 

publikację materiałów w formie plakatów, broszur, 

gazet, książek, stron internetowych itp., 

u) współdziałanie z administracją państwową i 

samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, 

wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego 

przekazu w celu propagowania i realizacji celów 

stowarzyszenia, 

v) współpraca z innymi organizacjami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności organizacji 
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1. Opis 
głównych 
działań 
podjętych 
przez 
organizację 

 

Miniony rok był inny od wszystkich ze względu na pandemię. Mimo tego nasza organizacja 

działała i realizował podstawowe działania statutowe. W 2021 roku odbyło się 1 zebrania 

stowarzyszenia, na których podjęto 3 uchwały. Poza tym Zarząd spotykał się kilkukrotnie w 

zależności od potrzeb. Na spotkaniu zarządu podjęto 6 uchwał, które dotyczyły głównie 

przyjęcia nowych członkiń i członków stowarzyszenia. Niezmiernie nam miło, że osoby te 

zadeklarowały swą chęć do działań i wspierania nas w realizacji misji. 

Witamy na pokładzie Aleksandrę Małek, Andrzeja Niespodziewanego, Artura 
Komorowskiego, Łukasza Misiunę i Dominika Rogóża. 

 

KWIECIEŃ 

Wzdłuż 660 m drogi i ponad 1400 m brzegu Kacanki zebraliśmy 11 worków 120 litrowych. 

Śmieci z rzeki i jej obrębu stanowią zaledwie 15% ogólnej liczby zebranych tego dnia 

odpadów. Teren akcji obejmował okolicę Pałacu Dzięki i odcinek rzeki w stronę kościoła 

parafialnego. 

W przededniu swojego święta Wiązownice połączyły siły w walce z zaśmiecaniem naszej 

okolicy. W akcji Operacjarzeka wzięli udział przedstawicielki i przedstawiciele Wiązownicy 

Dużej, Małej i Kolonii. Fragment każdej wsi został posprzątany. Szczególne podziękowania 

dla wielopokoleniowej akcji pod przewodnictwem KGW Wiązownica Duża, KGW Wiązownica 

Kolonia, Stowarzyszenie MOST, Fundacja PasjoDzielnia i blisko 20 osób, które dziś i w 

ostatnich dniach zaangażowały się w działanie! Podziękowania dla Urząd Miasta i Gminy w 

Staszowie za worki, rękawice i odbiór odpadów. 

 

 

Dobre wieści dotarły do nas z Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki 

dofinansowaniu (4000 zł) będziemy wzmacniać sektor Ekonomii Społecznej poprzez 

organizację Festiwalu Trzeciego Sektora i wydanie katalogu organizacji pozarządowych, 

które mogą świadczyć produkty i usługi w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

statutowej. Niebawem więcej wieści  

 

https://www.facebook.com/operacjarzeka/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGW-Wi%C4%85zownica-Du%C5%BCa-100188474815607/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGW-Wi%C4%85zownica-Kolonia-677962912667513/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGW-Wi%C4%85zownica-Kolonia-677962912667513/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mostedu.org?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/umigstaszow/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/umigstaszow/?__cft__%5b0%5d=AZW7maAvEwSQRCdLp1qO89uYYhy_iwSq05TOaB3lmi4p60QjQOUx-i2nGqzISqn7gsbc6Ec2ZUPZaMcUwurZeSpmDq4rJ6cIBsLTD4rpWocgI0_FTyF3ZpBx_FfjSXAsx6pOnW0WuFDvoOqk1Z0-eXschNruTE3eSeUypMgNf4PXb7conwWxeoL_MHrMEG7bEt0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/swietokrzyskie.pro/?__cft__%5b0%5d=AZXraLMSjUOc3A2oXPUuawJu4GmZbP1jUjEDCnpVWygpoyjME0Amk3MU2NTWrB-G4GwGjp8h7DXXkcnx8xARpWh4TtGsCClojGpA4EO5nLDid2WbD7GtmTX1F0YENvbQF1HAdt8ITsqMehMI5MTUnmiYlfXFCrIJ0M7szP-lf7gd2IajVC28KfCC1GGCdAXxAJY&__tn__=kK-R
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W ramach gospodarskiej wizyty gościliśmy sołtysa wsi Rączyna i Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna. Podczas wizyty studyjnej grupa poznała nasze działania, 
wymieniliśmy doświadczenia i został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy. 

Ekipa z Podkarpacia odwiedziła także Pałac Dzięki i Fundacja PasjoDzielnia. To była 
intensywna i pełna radości wizyta. Dziękujemy za spotkanie i cieszymy się, że możemy być 

inspiracją dla innych. 

 
 

MAJ 
Zakończyliśmy pierwszy z wielu etapów pracy nad ratowaniem starej szkoły. Dzięki zbiórkom 

publicznym, wpłatom Fani Mani, darowiznom, zrzutkom na fb, pieniądzom z 1% i przy 
pomocy własnych środków zakupiliśmy niezbędne materiały (deski, wkręty ciesielskie, 

impregnaty, farby, gwoździe) oraz mogliśmy opłacić fachowców. Koszt całkowitych prac 
wyniósł około 8000 zł. Są to wyłącznie pieniądze zebrane od darczyńców i własne środki 

Stowarzyszenia Dolina Kacanki. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli się do 
tego dzieła. 

Dzięki Waszemu wsparciu zostały wymienione zniszczone deski elewacyjne (około 70 m2), 
uzupełniono braki w ścianach, zabezpieczono przed dalszą degradacją i wzmocniono 

podstawy, na których stoi 112 letnia szkoła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Centrum-Promocji-i-Rozwoju-Wsi-R%C4%85czyna-108341367667330/?__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Centrum-Promocji-i-Rozwoju-Wsi-R%C4%85czyna-108341367667330/?__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920587273560&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920587273560&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920590606893&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920590606893&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920403940245&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920403940245&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920333940252&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920333940252&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920813940204&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3927920813940204&set=pcb.3927922480606704&__cft__%5b0%5d=AZUnCwafo9fmtP2qZ3KKbOL5udIaZotTFz5JgS8ao5RfksSw0iWnXHJPtt6QcPDMVqa25v2X7THvfe1TIT1SgYZTHBUWf7jDLEDxf4TcBiztnB-02EPBoLTLl2FyPWc2uZnW752_RBGzCNqgQCsww_KfCOuzKXueXjfZVNQYjqk5KlJwmm2oL3Q7ORzIoZa45Ag&__tn__=*bH-R
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Zrzutka na fb założona przez Pawła Żyłę 1390 zł 

 



 

10 

Oto pani Ewa Brzozowska z domu Janos. Córka Wacława Janosa – żołnierza Marszałka 

Piłsudskiego (1934-1935), uczestnika kampanii wrześniowej z 1939 roku, członka ruchu 

oporu służącego w „Jędrusiach”. W latach powojennych Wacław Janos był represjonowany, 

ale jednocześnie aktywnie udzielał się w środowiskach kombatanckich. Pani Ewa jest także 

bratanicą Wincentego Janosa urodzonego w 1898 roku, ochotnika wojny polsko-

bolszewickiej, który służył w II Pułku Ułanów biorąc udział w licznych bitwach o 

niepodległość tworzącego się państwa polskiego. Co ich łączy z naszym regionem? Obaj 

urodzili się w Wiązownicy i chodzili do szkoły na Grobli. Skąd o tym wiemy? Dzięki licznym 

dokumentom i zdjęciom, które udostępniła pani Ewa i synowa Wincentego Janosa. Bardzo 

dziękujemy za te cenne źródła informacji i jednocześnie apelujemy do innych byłych i 

obecnych mieszkańców Wiązownicy Małej, Dużej i Kolonii, o kontakt z nami i udostępnianie 

dokumentów oraz historii rodzinnych, które 

znajdą się w powstającej książce o dziejach 

Wiązownicy. Dziejach opartych na losach jej 

mieszkańców… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          CZERWIEC 
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Goście w Dolinie Kacanki! W ramach LOWE przy Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie odwiedziła nas grupa aktywnych osób, które poznały 

działalność Fundacja PasjoDzielnia, Dolina Kacanki, Pałac Dzięki i zjadły pyszny obiad w KGW 

Wiązownica Mała. W programie było zwiedzanie Pasjodzielni, spacer po wsi, szybka gra w 

boule, lekcja wolności w starej szkole, zwiedzanie pałacu i obowiązkowe zdjęcie pod latarnią 

14 czerwca odbyło się  walne zebranie członków Stowarzyszenia Dolina Kacanki, na którym 

zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok. Omawiano także 

postępy w pracy nad historią Wiązownicy, głównymi działaniami i wyzwaniami przed jakimi 

stoi organizacja oraz zatwierdzono kalendarz wydarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC 

spotkał nas wyjątkowy zaszczyt goszczenie 16 organizacji i grup, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie. Dziękujemy Fundacja 

Aktywizacji i Rozwoju za wybranie na tą uroczystość naszego wyjątkowego miejsca, które w 

dużej mierze zawdzięcza swój wygląd dzięki realizacji kilku projektów w ramach Działaj 

Lokalnie. I w tym roku będziemy działać w ramach projektu "Szkoła ginącego świata". 

Ogromne podziękowania dla Sebastian Rogala z Centrum Ślubu i Dekoracji Foto.Decor za 

wyjątkowe zdjęcia z tego wydarzenia. 

https://www.facebook.com/pspkunow/?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pspkunow/?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DolinaKacanki?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala/?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala/?__cft__%5b0%5d=AZUiU0nHZfkRIhZ7ZeTgEm8-7JGIyBdU-7fM8LA3TI8pYX3qFW3iDAwMMObZ-Bmmbjxn5NfNorP9jTCUqrgJ5Wx3NJG4C_ED1TaR29oAbM6U3iwfTFAodcM4Jlv9NDRIF9l3SCDV8ZWdCl0vkWMGHm8tPoShJx5sEMS_4G9ozHpGcY8hmnDjz_-5UJywwVNPr-er9P2pvfOJfbYm8khiQ0kP&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/osrodekdzialajstaszow/?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundacjafarma/?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundacjafarma/?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sebastian.rogala.77?__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026823077409&__cft__%5b0%5d=AZXY5rn2Cggw8YfBL40gtFx55sRjK8FNH1FPoxu6DklSZAaj29sq6iuk1tBY2Q0BJOMmGyidW_zSPIi6m8tbIpu4zu9FZsZgkZ7I83ITw-TmD6g8yoOMBZANNVexlIlsOhBCYtZ9ptwUnjmdcj_I0-ALLb8FzcvIsn_KDhgQcF6n3ASpG9V0sPIQErXzWciRnL4qNK1f3wY1LGB3T1VAwI-F&__tn__=-%5dK-R


 

12 

 

 

Wyjątkowy dzień z wyjątkowymi gośćmi. W ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich 
Program Liderzy PAFW, do Doliny Kacanki, Fundacja PasjoDzielnia i Pałac Dzięki zawitały: 

Gabriela Bilkiewicz z Kraina Rumianku, 

Anna Graf z Miłkowice - Wioska Kolejarzy, 

Bożena Malaga-Wrona z Stowarzyszenia Vesna, 

Malgorzata Dąbrowska z Stowarzyszenie Made in Bończa. Pierwszy dzień pracy za nami, 

przed nami pracowita niedziela, a więcej zdjęć i efektów naszego spotkania niebawem  

 

 

Zabezpieczanie dębu przy szkole, koszt 1500 zł 

 

https://www.facebook.com/LiderzyPAFW/?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kraina.rumianku?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anna.graf.739?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/wioskakolejarzy/?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bozena.malagawrona?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/malgorzata.dabrowska.180?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/StowarzyszenieMadeinBoncza/?__cft__%5b0%5d=AZUIlj2XdT9O3M27guHNrem6luV3ivyDitwQIkVKo7FluMWWluA2qQpE9CPcivHborz5ccBujUZTxUP4Da19WES73nB9Crywnfn89t6OF7AzujdMxJ7tTbfFN-gllCp2FMtmtH0c3fqnKjVJx7X6LaWyBH7gKqxboyhgtqMa3uMxXp-mFEnvUdfwIkQAUqZtM9g&__tn__=kK-R


 

13 

 

Wchodzimy w nowy etap społecznego programu NOWE ŻYCIE STAREJ SZKOŁY . Dzięki 
wsparciu doraźnemu w priorytecie 5 otrzymaliśmy 10000 zł na wymianę najbardziej 

zniszczonego fragmentu pokrycia dachowego na starej szkole . Nie moglibyśmy marzyć o 
takiej inwestycji bez wkładu własnego w postaci Waszych pieniędzy z darowizn, zbiórek na 

fb, Fani Mani, zbiórek publicznych. Z całego serca dziękujemy  i już niebawem 
zobaczycie efekty wspólnego działania. 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich. 
 

 

SIERPIEŃ 

To już siedem lat rajdu rowerowego w Dolinie Kacanki! W tym roku gościliśmy ponad 50 
uczestników, którzy startowali na trudnej trasie liczącej ponad 5 km i zawodach. Start i meta 

były przy Pałac Dzięki. Tour de Kologne był dofinansowany ze środków gminy Staszów w 
ramach realizacji zadania publicznego oraz z funduszu sołeckiego. 

Nagrody ufundował Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, Staszowski Klub Rowerowy PTTK im. A. Bienia i 

Nadleśnictwo Staszów - Lasy Państwowe. Nad bezpieczeństwem czuwali członkowie Klubu 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__%5b0%5d=AZUhTXALIO_Dv8iXDgiAzNfLoJip_z3SMEFWEo1c8HAqmOO35yeeY4d_7QhBddrLTGp5v79aLra-j32tlan4XwDv8E_uffQ30prGsHl_DjEjiLdsQKGguTBN8AFgZ1NFngbPucuPJvlHz6Dvn02KkXghc1eHQtTSRDFV7v95xnoyD0LCmrb9yrkHpE5B4O3MImY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__%5b0%5d=AZUhTXALIO_Dv8iXDgiAzNfLoJip_z3SMEFWEo1c8HAqmOO35yeeY4d_7QhBddrLTGp5v79aLra-j32tlan4XwDv8E_uffQ30prGsHl_DjEjiLdsQKGguTBN8AFgZ1NFngbPucuPJvlHz6Dvn02KkXghc1eHQtTSRDFV7v95xnoyD0LCmrb9yrkHpE5B4O3MImY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Pa%C5%82ac-Dzi%C4%99ki-1556829017731488/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/umigstaszow/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/starostwostaszow?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Grodzkie-PTTK-w-Staszowie-Staszowski-Klub-Rowerowy-PTTK-im-A-Bienia-199810970054224/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadlesnictwo.staszow/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
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Rowerowego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie oraz pielęgniarka z 
Ośrodka Zdrowia w Staszowie. Lokalne KGW zapewniły popcorn, watę cukrową i ciasto. 

Do organizacji całego zadania włączyło się 12 partnerów: 
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 
Starostwo Powiatowe w Staszowie 

Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, Staszowski Klub Rowerowy PTTK im. A. Bienia 
Nadleśnictwo Staszów - Lasy Państwowe 
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie 

Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
Pałac Dzięki 

KGW Wiązownica Mała 
KGW Wiązownica Kolonia 

Stowarzyszenie "ParkoSzansa" 
Firma Trans-Rower producent rowerów KANDS 

Bonarek Wyroby wiejskie 
 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

We wrześniu odbyły się  4 imprezy. Festiwal Trzeciego Sektora, EKO FESTYN, Stara szkoła 
patriotyzmu oraz Europejskie Dni dziedzictwa. Smaki Dziedzictwa. Przez dwa dni kilkaset 
osób zapoznało się z naszą działalnością i poznało inne organizacje.  
Na dwudniowe wydarzenie zaprosiliśmy lokalne organizację, ale na nasz apel opowiedziały 
także organizacje z Kielc. Podczas dwóch dni uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć dawne 
odmiany kwiatów wiejskich ogródków, spróbować lokalnych wyrobów serwowanych prze 
KGW z Wiązownicy Małej i Wiązownicy Dużej oraz poznać rosnące zioła w specjalnych 
stanowiskach. KGW z Wiązownicy Kolonii zajmowało się animacją dzieci organizując zabawy. 
Ogromne podziękowania dla wszystkich, dzięki którym te inicjatywy mogły się odbyć.  
 
Festiwal Trzeciego Sektora! Podczas sobotniego finału prezentowało się 9 organizacji, a 

przedstawiciele 3 innych organizacji brały udział w imprezie. Dziękujemy za wsparcie 
kilkunastu osobom, które przez ostatnie dni przygotowywały plac, zaplecze i materiały 
promocyjne na potrzeby festiwalu, na którym wystąpiły: 

Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera 

Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, Staszowski Klub Rowerowy PTTK im. A. Bienia 

Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna 

KGW Wiązownica Mała 

KGW Wiązownica Duża 

KGW Wiązownica Kolonia 

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 

https://www.facebook.com/umigstaszow/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/starostwostaszow?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Grodzkie-PTTK-w-Staszowie-Staszowski-Klub-Rowerowy-PTTK-im-A-Bienia-199810970054224/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nadlesnictwo.staszow/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KGW-Wi%C4%85zownica-Kolonia-677962912667513/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KANDSBIKES/?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bonarekwyroby?__cft__%5b0%5d=AZU-6wHQ9RvPzjGQcWF8YsSggHG1B2xJRUEYPT8Jled0BmxZjdtmEvmsl3WseyPnA5RlCCepdICt9Y7Ri0perb-LZYNxoGRSGyMBuE11idR1x6D_0SwQCayBJtPX8rAQZhYhbPnxKH9xJTKuaWLZVoP8qeJqHdO2YqBcSx_JjtD1k6-u8kObq005RKROh38RK7M&__tn__=-%5dK-R
https://fb.watch/hqHZaPQGOw/
https://www.facebook.com/PalanaGera/?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064557765374&__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SGEBABAJAGA?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070118148799&__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064548288332&__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
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Stowarzyszenie "Centrum Sport i Rekreacja" 

Dolina Kacanki 
Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego w projekcie Świętokrzyska Ekonomia 
Społeczna i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
Projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 . 
 
Efektem projektu jest KATALOG ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARA SZKOŁA PATRIOTYZMU 

To był wyjątkowy dzień w 112 letniej historii starej szkoły. Tego dnia upamiętniliśmy postać 
Józefa Stępniewskiego, dzięki projektowi Stara szkoła patriotyzmu dofinansowanemu ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. 
 
Po 57 latach przyjechała do Wiązownicy-Kolonii Magdalena Niezabitowska, wnuczka Józefa 
Stępniewskiego, która będąc dzieckiem spędzała wakacje z dziadkami uczącymi w naszej 
szkole. To było spotkanie pełne wzruszeń, wspomnień i wielkiej nadziei, że nasz społeczny 
projekt Nowe życie starej szkoły realnie wyciąga z zapomnienia, nie tylko budynek i teren 

https://www.facebook.com/centrumstaszow?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DolinaKacanki?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/swietokrzyskaekonomiaspoleczna?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/swietokrzyskaekonomiaspoleczna?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UrzadMarszalkowskiWojewodztwaSwietokrzyskiego?__cft__%5b0%5d=AZU7FCfy_IkeHUjwRr_8kGQZhzCpeLGA-Iad5VkVe98J6oT7j09wbTs85ujJCn0V_923-4tajkJ1bkhBorIcS_9LB1O6L0CCz4P2GtoGbapJRb56YWMlP6NVRhl46X71UJMrH1D_TIPvWbyEd7Se-gNGc0vp4L-0KINz8FpZL1dyjfQqaTnp4sceIBz30Ifbt4M&__tn__=-%5dK-R
https://dolinakacanki-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_dolinakacanki_onmicrosoft_com/EVN8EmIt5AhCtVO1L4j966QBHPh2Md8RM8oKHxApWxPKzg?e=hzwhBk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4324354327630182&type=3
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wokół, ale przede wszystkim historię ludzi tu pracujących i uczących się. 
 
W ramach projektu zaprezentowano wystawę, baner, izbę pamięci w postaci starej klasy 
oraz tablice z historią działalności Józefa Stępniewskiego. Przedstawiono także katalog 
wystawy, gdzie można było poznać historię powstania starej szkoły, losy wiązowniczan, 
którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej i bliżej przyjrzeć się lokalnym aspektom 
walki o niepodległość. 
 
W czasie uroczystości spotkali się byli uczniowie, nauczyciele i przyjaciele starej szkoły, 
którzy od wielu lat wspierają proces przywrócenia do życia tego wyjątkowego na skalę 
regionu miejsca przepełnionego historią i społeczną pracą mieszkańców. Wielkie 
podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej imprezy, 
która wymagała wielu dni pracy. 
Dzięki wsparciu Katarzyny Ciepieli zostały przeprowadzone lekcje wolności z elementami 
kaligrafii, tak by dzieci poczuły klimat początku XX wieku. Podczas lekcji wolności dzieci 
poznały także historię starej szkoły i ludzi związanych z tym miejscem. 
 
Uroczystość został uświetniona występem Rakowskich Fijołecków, zespołu dziecięcego 
kultywującego tradycyjną muzykę świętokrzyskiej wsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO FESTYN 2021 realizowany w ramach zadania publicznego gminy Staszów oraz ze 
środków funduszu sołeckiego wsi Wiązownica-Kolonia.  
Dziękujemy za pomoc w organizacji, ufundowanie nagród, odbiór elektrośmieci i 
przeprowadzenie EKO FESTYNU: 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 

Starostwo Powiatowe w Staszowie 

PGKiM Staszów  

KGW Wiązownica Kolonia 

Impakt 

Frajda Mobilne Centrum Animacyjno-Eventowe 
Podczas festynu zebraliśmy kilka ton elektrośmieci, a blisko 40 osób otrzymało drobne 
nagrody za udział w zbiórce i konkursach. Rozdano także nagrody główne, kosze składane i 
120 litrowe za ilość oddanych odpadów oraz największą liczbę zdobytych punktów. W tym 
roku rekordzista miał ponad 130 elektrośmieci!  

https://fb.watch/hqI2sciD6Q/
https://www.facebook.com/umigstaszow?__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/starostwostaszow?__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435340167&__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064548288332&__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/impakt.kielce?__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/animator.staszow?__cft__%5b0%5d=AZUleAchdwnCyBQ3X5M5zyykcTqPYk7SBdO5huNvvwWrXlwN5htv0VPXNzYI4K4NRhPDxhZy0HAe_j9KEnVMf7IQY8FitudbmSnQm_o0LSUFr6zwpgq-Lp9N7Qy9fGU35l6zcZhN-JHyimT2uic5kSuujo4zol4E1LGeh-e46rYb9Yj7g4lwgO8wdxzWEJw2mXk&__tn__=-%5dK-R
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Otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie naszego wniosku do Fundacji ORLEN na 

realizację projektu Nowe życie starej szkoły 
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PAŹDZIERNIK 

Zakończyliśmy wymianę najbardziej zniszczonego fragmentu pokrycia dachowego w ramach 
projektu ℕ𝕆𝕎𝔼 ℤ̇𝕐ℂ𝕀𝔼 𝕊𝕋𝔸ℝ𝔼𝕁 𝕊ℤ𝕂𝕆Ł𝕐. Zadanie było dofinansowane ze środków 
otrzymanych od Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Priorytet 5 
wsparcie doraźne. Na ten cel otrzymaliśmy ❶⓿⓿⓿⓿ zł. 
Całkowity koszt realizacji zadania to ❷⓿⓿❹❹ zł. Zakres prac obejmował: 

Zakup ponad 100 metrów kwadratowych gontu metalowego z obróbkami. 

Zakup łat, kontr łat i krokwi. 

Demontaż eternitu. 

Wymiana fragmentów najbardziej zniszczonych krokwi. 

Prace dekarskie i ciesielskie w tym wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenie 
szczytów reszty dachu. 
Dzięki pomocy gminy Staszów eternit został fachowo zdemontowany i zabrany przez 
odpowiednią firmę w ramach gminnego programu usuwania azbestu. Brakujące ponad 
10000 zł pokryliśmy głównie dzięki wsparciu: 

Darowizn od osób indywidualnych oraz dzięki zakupom przez Fani Mani. 

Tarczy antykryzysowej 

Zbiórki na Facebooku 

1%  

Zbiórki publicznej 

 DZIĘKUJEMY  
 
 

https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__%5b0%5d=AZWdUAqQG0mI9VAKBuvZ8h_Tb2sgMrPxjQRo-RdbUwfaFMLH47ggJecup_1hhVeSQGZR6_D8s5i0mezA88bpdh5Z15q_jGKncjIpjPlKlLmUanoZSWodKOspM4oCVGVpTUCtl3jWiZc3ICXhig57Eucv8n2UhKRjpMnv2TRRv9F0LfN32bfgn-zxBE_AnMQpnz8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci?__cft__%5b0%5d=AZWdUAqQG0mI9VAKBuvZ8h_Tb2sgMrPxjQRo-RdbUwfaFMLH47ggJecup_1hhVeSQGZR6_D8s5i0mezA88bpdh5Z15q_jGKncjIpjPlKlLmUanoZSWodKOspM4oCVGVpTUCtl3jWiZc3ICXhig57Eucv8n2UhKRjpMnv2TRRv9F0LfN32bfgn-zxBE_AnMQpnz8&__tn__=-%5dK-R
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Sprzątanie starego cmentarza. 

Kolejny rok dzięki zaangażowaniu garstki osób wyrywamy z zapomnienia stary cmentarz. W 

tym roku wsparła nas także Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna. Dziękujemy wszystkim 

zaangażowanym osobom. 

 

 

https://www.facebook.com/SGEBABAJAGA?__cft__%5b0%5d=AZXmZUU5GDbZx6CFxDu8MzXaUsSkkJwXOD14-mHkh7yBSkgkT8cUcwNicp22qL-FQo3U7o9WOmSxZ9dTDnD19uF22i63Ax1if1tOjjus3gzQgW50vIoT7EIsgbDBy0TgEdw&__tn__=-%5dK-R
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Dziękujemy za 1%  
Dzięki Waszej hojności zebraliśmy w tym roku dzięki współpracy z Fundacja Fundusz Lokalny 
SMK 1517,50 zł. Cała kwota zostanie wykorzystana do ratowania starej szkoły. Każda suma 
przybliża nas do wielkiego dzieła.  
Dla przykładu jeden moduł gontu metalowego Janosik kosztuje ok. 35 zł i pokrywa pół metra 
kwadratowego dachu. Jeśli Twój 1% to około 35 zł, to masz realny wpływ na ratowanie 

starej szkoły, poza tym każda kwota daje ℕ𝕆𝕎𝔼 Ż𝕐ℂ𝕀𝔼 𝕊𝕋𝔸ℝ𝔼𝕁 𝕊ℤ𝕂𝕆Ł𝕐  
 

 

Wizyta studyjna 

Kolejna grupa aktywistek i aktywistów lokalnych, tym, razem z terenu działania LGD 

EUROGALICJA, zobaczyło działania Fundacja PasjoDzielnia, Sołectwo Wiązownica Kolonia i 

Dolina Kacanki. Dziękujemy Fundacja Fundusz Lokalny SMK, za zorganizowanie wizyty i 

mamy głęboką nadzieję, że uczestniczki i uczestnicy wizyty wyjechali z głową pełną inspiracji 

oraz konkretnych rozwiązań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064568114501&__cft__%5b0%5d=AZUBDjVfMRlDJECUHqWmK7hU5swSLqLKKpK37AREt7ll-QHwx1rbpBzsL0afg_Rt2B6f7p2CeFAPcdQHqVgPyElIMtnaT3sbzWfqpoNRhJVFgeQuc74dcDt-StoqR1PvggQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZUBDjVfMRlDJECUHqWmK7hU5swSLqLKKpK37AREt7ll-QHwx1rbpBzsL0afg_Rt2B6f7p2CeFAPcdQHqVgPyElIMtnaT3sbzWfqpoNRhJVFgeQuc74dcDt-StoqR1PvggQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069704329048&__cft__%5b0%5d=AZUBDjVfMRlDJECUHqWmK7hU5swSLqLKKpK37AREt7ll-QHwx1rbpBzsL0afg_Rt2B6f7p2CeFAPcdQHqVgPyElIMtnaT3sbzWfqpoNRhJVFgeQuc74dcDt-StoqR1PvggQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DolinaKacanki?__cft__%5b0%5d=AZUBDjVfMRlDJECUHqWmK7hU5swSLqLKKpK37AREt7ll-QHwx1rbpBzsL0afg_Rt2B6f7p2CeFAPcdQHqVgPyElIMtnaT3sbzWfqpoNRhJVFgeQuc74dcDt-StoqR1PvggQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FFLSMK?__cft__%5b0%5d=AZUBDjVfMRlDJECUHqWmK7hU5swSLqLKKpK37AREt7ll-QHwx1rbpBzsL0afg_Rt2B6f7p2CeFAPcdQHqVgPyElIMtnaT3sbzWfqpoNRhJVFgeQuc74dcDt-StoqR1PvggQ&__tn__=-%5dK-R


 

22 

 

LISTOPAD 

Dzięki Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzonemu m.in. 
Stowarzyszenie Adelfi węgorzewskie organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich 
mogą zobaczyć co robimy w Dolinie Kacanki, Fundacja PasjoDzielnia i KGW Wiązownica 
Mała. W programie także działalność Sołectwo Wiązownica Kolonia i zwiedzanie Pałac 
Dzięki. 
W programie: 

Zwiedzanie starej szkoły i centrum wsi. 

Warsztaty kaligrafii. 

Malowania i grawerowania na szkle. 

Zdjęcie z bobrem i pod latarnią... leśną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.adelfi?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069704329048&__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/?__cft__%5b0%5d=AZWtOakWFTh8PcQFhaVuQrY1kmq2316rZfiHvZk8p0KNcQoaJ1CUJLCt0E6R1mhmXvO3LWVglF8Goq8Ls6mHQjBOcIceLJToHHaKNFyuCHrpst3m7ThUlUw6lFXIXMfe-EI&__tn__=kK-R


 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny już rok zapłonął ogień dla Niepodległej . Były pieśni, gorące jedzenie oraz 
praznole od KGW Wiązownica Mała.  
Wspominaliśmy lokalnych bohaterów, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzięki 
Programowi Niepodległa w ramach projektu 𝕊𝕥𝕒𝕣𝕒 𝕤𝕫𝕜𝕠ł𝕒 𝕡𝕒𝕥𝕣𝕚𝕠𝕥𝕪𝕫𝕞𝕦 dotarliśmy do 
ciekawych historii o ludziach i regionie w czasie walki o niepodległość. 
Cieszy udział wielopokoleniowy, jesteśmy przekonani, że zapoczątkowana kilka lat temu 
ogniskowa tradycja przetrwa w kolejnych latach. 
 

 

https://www.facebook.com/kgwwiazownicamala?__cft__%5b0%5d=AZXT1LwHij1MpCWmOcj2EzwqWwiH7KVFRHHyBgMNuO2GrQZlWocbmyE3bxmllWD8KLjblsjE1Qc1s69Bm5gjIY6kCOFx68SaiVE-1q14Y4bB_WuwG1QZ6nkYAT_00s0pkU4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/niepodlegla1918?__cft__%5b0%5d=AZXT1LwHij1MpCWmOcj2EzwqWwiH7KVFRHHyBgMNuO2GrQZlWocbmyE3bxmllWD8KLjblsjE1Qc1s69Bm5gjIY6kCOFx68SaiVE-1q14Y4bB_WuwG1QZ6nkYAT_00s0pkU4&__tn__=-%5dK-R
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Zakończenie realizacji projektu Szkoła ginącego świata w ramach Programu Działaj Lokalnie. 

Powstał tradycyjny piec chlebowy  a nad nim daszek z drewnianego gontu. Dzięki 

pomocy darczyńców, w tym Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, którzy wspierają Ośrodek 

Działaj Lokalnie w Staszowie prowadzony przez Fundacja Aktywizacji i Rozwoju ratujemy i 

reaktywujemy ginące zawody. Piec jest już po pierwszych próbach ogniowych  i wszystko 

wskazuje na to, że niebawem zjemy pieczony chleb, podpłomyki i praznole. Dziękujemy 

wielu osobom i firmom, które pomagają nam w tym działaniu 

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności (Należy wskazać 
np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w 
okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i 
osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 

10000 

Osoby  
prawne 

35  

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/umigstaszow?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/osrodekdzialajstaszow?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/osrodekdzialajstaszow?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/fundacjafarma?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej 
niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) 

     Działalność organizacji ma na celu wspieranie inicjatyw 
społecznych poprzez edukację, kulturę i aktywne spędzanie 
wolnego czasu oraz gromadzenie funduszy na działania takie jak:  

 wspieranie inicjatywy mieszkańców regionu, 
 edukację ekologiczną i działania w celu ochrony 

środowiska i zwierząt, 
 działania mające na celu ochronę i poprawę sytuacji grup 

społecznych zagrożonych wykluczeniem, 
 wspieranie postaw patriotycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury i historii naszego regionu, 
 działaniem na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. 

Kod PKD:  94.99.Z 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalnośc 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 
NIE 

  

 

2. Opis przedmiotu odpłatnej działalności 
statutowej  
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej 
niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) 

  
a) Działalność wydawniczą i informacyjną,  

b) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, 

c) Organizację imprez i akcji promocyjnych,  

d) Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów, 

e) Działalność edukacyjną i dydaktyczną,  

f) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub 

świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z 

działalności pożytku publicznego, w szczególności w 

zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji 

zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu 

społecznemu. 

 
 

Kod PKD: 94.99.Z 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności statutowej 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 
Dolina rzeki Kacanki, powiat staszowski i sandomierski 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 
 

 

99 111,49 zł  

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594993210566331&set=a.506647136067606.1073741828.504180732980913&type=1&theater
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1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 97 846,49 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
1 265,00 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

4. Przychody z działalności finansowej 
- 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
- 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
6700  zł- 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych - 

b) ze środków budżetu państwa - 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 6700 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 4 950 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  1970 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 1 430 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
6774,23zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
18491,03 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2 987,12 

e) ze spadków, zapisów - 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) - 

g) z nawiązek sądowych - 

h) ze świadczeń pieniężnych   - 

8. Z innych źródeł (darowizna rzeczowa, żywność z Banku Żywności w Tarnobrzegu) 26 464,11 zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 265,00 zł 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:  9 850,70 zł 

w 
tym 

: 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

9 850,70 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

1 265,00  zł 

c)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

0,00 zł 
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IV. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w 
organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie 
sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                              
0 osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z 
ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), 
dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z 
dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

 0 etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
 2 osoba 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków TAK  

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

       22 osób fizycznych 
 
         0 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 5 członków 
 
organizacja straciła 3 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie 
pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

TAK  

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 
30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych 
na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

25 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  10 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

 0 osoba 

d)członkowie organu zarządzającego 5 osób 

e) inne osoby 10 osób 

V.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację 
publiczną  w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

  
NIE 
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania 
zlecone przez organy administracji rządowej 

NIE 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w 
okresie sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data 

zakończenia 
kontroli 

1 

Kontrola prawidłowości wykorzystania 
środków publicznych otrzymanych na 

realizację zadania publicznego pn. Nowe 
życie starej szkoły zrealizowanego przez 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
„DOLINA KACANKI” na podstawie 

umowy nr 5/III/KD/2020 z dnia 30.06.2020 
roku. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 

06.07.2021 

2    

5. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na 
podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 
r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

NIE 

6. Dodatkowe informacje 
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią 
publiczną) 

W wyniku kontroli  żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Sporządził 
 

Jacek Piwowarski 
Prezes Zarządu 

Podpis 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

29.03.2022 

Miejsce na pieczęć organizacji 
o ile organizacja posiada 

pieczęć 
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