OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ

nazwa podmiotu

JERZY KASPRZYK

dokładny adres

32-566Alwernia, Regulice, ul. Chrzanowska 39

Gmina

Alwernia

Powiat

chrzanowski

województwo

małopolskie

Telefon

512 089 299

adres strony internetowej

www.partnerstwonajurze.pl ; www.sprin.krakow.pl

Faks

32 720 65 01

adres e-mail

kasprzykj@interia.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich

x

indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

x

działalność charytatywna i opiekuńcza

x

działalność edukacyjna i wychowawcza

x

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

x

działalność na rzecz podniesienia warunków życia

x

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Starosta Powiatu Chrzanowskiego pragnie zgłosić Jerzego Kasprzyka, wielkiego społecznika, który
systematycznie od 16 lat działa na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego swego regionu. Dowodem
tego są wielokrotne, efektywne i nowatorskie inicjatywy podjęte i realizowane dla zaspokojenia potrzeb
społeczności lokalnej oraz rozwoju kapitału społecznego. Człowiek ten posiada niezwykłą umiejętność
aktywizacji mieszkańców w działalność społeczną, jest siewcą pomysłów i ich realizatorem, daje dobry
przykład pracy na rzecz społeczeństwa.

5. Opis działań
Jerzy Kasprzyk - Działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach pełnionych funkcji
jako radny, Prezes organizacji i stowarzyszeń:
Pełnione funkcje:










W kadencji 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Alwerni i członek Zarządu Miejskiego
w Alwerni.
W kadencji 2002-2006 radny Rady Miejskiej w Alwerni,
Współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu prężnie działającej w
powiecie chrzanowskim organizacji pozarządowej, od 1999 roku do chwili obecnej
pełnienie funkcji prezesa.
Współzałożyciel Grupy Partnerskiej „Partnerstwo na Jurze” - nieformalnej organizacji
skupiającej ponad 30 podmiotów, reprezentujących władze publiczne, organizacje
pozarządowe, biznes i szkoły z terenu Jury działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju
– w latach 2002 – 2008 jej koordynator
Współzałożyciel Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” organizacji skupiającej
sektor społeczny, publiczny i gospodarczy powiatu chrzanowskiego - od maja 2008 roku
do chwili obecnej Prezes
Od listopada 2008 – 2011 roku prezes Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego w
Chrzanowie
Prowadzone działania:
Wśród wielorakich inicjatyw jakie miały miejsce, bardzo ważną jest zbudowanie
trójsektorowego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
i pozyskanie 13 milionów złotych na rozwój powiatu.
Jako Prezes Lokalnej Grupy Działania inicjuje wiele działań mających na celu:
wzrost przedsiębiorczości na terenie powiatu,
zamierających tradycji i obyczajów, pobudzanie
i inicjatorem takich działań jak:



kultywowanie
mieszkańców.

i dokumentowanie
Był pomysłodawcą

Koordynowanie działań zespołu tworzącego projekt rozwoju turystycznego powiatu
chrzanowskiego Chrzanolandia, a następnie wykreowanie marki Chrzanolandia, skupiającej
największe atrakcje turystyczne gmin powiatu chrzanowskiego. Jerzy Kasprzyk jest
koordynatorem działań mających na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do
turystów. W ramach Chrzanolandii organizowana jest sztandarowa impreza LGD o zasięgu
regionalnym Ziemniaczysko pod Lipowcem, promuje produkt regionalny Ziemniaki po
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cabańsku oraz Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych twórców oraz rzemieślników
kultywujących lokalne tradycje poprzez prowadzone warsztaty, prelekcje oraz degustacje.


Pomysłodawca, koordynator przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą Chrzanolandia
zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem – impreza, która ma na celu spajanie społeczności
powiatu chrzanowskiego i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego naszego regionu
oraz podtrzymywanie i kultywowanie regionalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów, a
także promowanie lokalnych przysmaków, zespołów tanecznych i śpiewaczych.
Wydarzenie rozbudza i zaspakaja potrzeby kulturalne społeczności lokalnej oraz promuje
obszary wiejskie. Przedsięwzięcie skupia ponad 5 tys. uczestników. Promuje produkt
regionalny Ziemniaki po cabańsku. Impreza została uwzględniona przez Marszałka
Województwa Małopolskiego w kalendarzu imprez regionalnych 2014 – Zasmakuj w
Małopolsce, natomiast Starosta Powiatu Chrzanowskiego uznał ją za kluczową imprezę
realizowaną na terenie powiatu.



Inicjator zintegrowania i pobudzenia grup nieformalnych – Kół Gospodyń Wiejskich.
Dzięki jego pomysłom zrealizowano cykl szkoleń wyjazdowych i spotkań dla Kół
Gospodyń Wiejskich. Wyjazdy te mają na celu aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu powiatu chrzanowskiego. Celem szkoleń jest ukazanie roli jaką mogą odgrywać
produkty lokalne, tradycje w życiu społeczności na terenie Lokalnej Grupy Działania oraz
w jaki sposób mogą one przyczynić się do poprawy jakości życia.



Pomysłodawca stworzenia filmu ukazującego tradycje i rzemiosło związane ze Świętami
Wielkanocnymi. Główną ideą było utrwalenie i promocja tradycji Wielkanocnych na
terenie powiatu chrzanowskiego. Do współpracy zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich,
które na co dzień kultywują zamierające tradycje, zwyczaje i obrzędy.



Inspirator cyklu spotkań przeznaczonych dla uczniów szkół pod nazwą Szkoła pachnąca
tradycją. Głównym celem jest kultywowanie i upowszechnianie zanikających lokalnych
tradycji. Do udziału zaproszone zostały reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich, które
dzięki współpracy zostały docenione przez środowisko społeczne. Program zakładał udział
dzieci w warsztatach prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz na przekazaniu
wiedzy dotyczącej kultury regionalnej poprzez oddziaływanie na emocje dzieci za pomocą
pośredniego kontaktu z otaczającą rzeczywistością społeczną, kulturową, historyczną,
przyrodniczą, jako przykładu nauczania przez przeżywanie. Warsztaty edukacyjne
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.



Jerzemu Kasprzykowi nie są obojętne tematy patriotyczne. Dla uczczenia obchodów
150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zintegrował i otoczył opieką miłośników
lokalnej historii, którzy odtworzyli bitwę pod Uroczyskiem Ćwięk w Płokach w ramach
obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego. W rekonstrukcji uczestniczyło
ok. 90 rekonstruktorów, a oglądało kilkuset. Swoją postawą i postępowaniem rozbudza
poczucie patriotyzmu oraz oddziałuje na młode pokolenie.
Za namową Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” do udziału w
konkursie Miejscowości tematyczne w Małopolsce organizowanym przez Fundację Biuro
Inicjatyw Społecznych, zgłosiły się i wygrały trzy sołectwa mające największy potencjał,
który pozwoli na utworzenie w nich miejscowości tematycznych. Wieś tematyczna to
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miejscowość w której rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiący
swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody
mieszkańców. Do udziału w konkursie liderzy miejscowości byli przygotowywani poprzez
wspólne warsztaty i spotkania, dzięki którym pokonali pięćdziesiąt miejscowości z terenu
całej Małopolski.
Głównym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez upowszechnienie idei
utworzenia miejscowości tematycznej. Dzięki temu miejscowość staje się unikatowa i jedyna
w swoim rodzaju. Utworzenie wioski tematycznej daje szansę ożywienia gospodarki
wiejskiej.
W ramach projektu są organizowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy oraz wszelkiego typu
działania zmierzające do utworzenia w danej miejscowości tematu przewodniego.
Miejscowości tematyczne mają być magnesem, który przyciągnie turystów.


Jerzy Kasprzyk jest inspiratorem i koordynatorem projektu współpracy międzynarodowej
pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”, a Local Action Group
Kernland. Celem projektu współpracy jest opracowanie ponadnarodowej i wdrożenie
wspólnej marki produktów Eko-land będących potwierdzeniem dla nabywcy wysokiej
jakości wyrobu oraz rekultywacja i rozwój terenów zagrożonych wyłączeniem z
użytkowania w Polsce - rekultywacja nieużytków i obsianie ich miododajnymi ziołami, a
w Austrii rekultywacja i rozwój sadów 100-letnich gruszek. Inicjatywa daje szanse na
rozwój ekonomiczny i turystyczny. Przedsięwzięcie zakłada działania mające na celu
powrót do dawnych tradycji związanych z pracą u podstaw na naturalnych produktach,
oraz historycznie wywodzący się z lokalnych zwyczajów wytwarzaniu produktów.
Ponadto celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców a w głównej mierze grupy
liderów do aktywności ekonomicznej i pobudzenie w ten sposób terenu do rozwoju.
Rezultatem będzie rozwój ekonomiczny, poprzez zwiększone zarobkowanie mieszkańców,
rozwój społeczny poprzez większą aktywizacje i zrzeszanie się ludzi, oraz rozwój
turystyki.



Współpraca w ramach Grupy Partnerskiej Partnerstwo na Jurze z lokalnymi
stowarzyszeniami działającymi na terenie Małopolski Zachodniej i wspólna realizacja
działań dotyczących rozwoju turystycznego w ramach programów Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska: Pierścień Jurajski (okrężna trasa turystyczna wokół Krakowa), Greenways
(międzynarodowe szlaki rowerowe Greenways, łączące regiony, atrakcje turystyczne i
lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz
promujące zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu), Ekomuzeum
(tzw. Muzeum bez murów – nowa forma prezentacji dziedzictwa kulturowego), Szkoły dla
Ekorozwoju (edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży).



Działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych – Organizacja licznych imprez z kiermaszami
skierowanymi do rękodzielników, podczas których przeprowadzano ankiety dotyczące
sprzedaży produktów rękodzielniczych na większą skalę. Wyniki ankiety podały pomysł
na utworzenie Spółdzielni Socjalnej, będącej w trakcie oczekiwania na ocenę wniosku
o dofinansowanie. Prezes Jerzy Kasprzyk analizując potencjał osób w LGD, postanowił,
że utworzona zostanie Spółdzielnia Socjalna gdzie za kierowanie, księgowość, zdobywanie
zleceń będą odpowiedzialne osoby z grona LGD – czym zostanie zapewniona opieka nad
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rękodzielnikami. Z czasem rękodzielnicy będą wdrażani do samodzielnej realizacji tych
zadań. Stworzone zostaną w ten sposób warunki do rozwoju i utrzymania stabilności
finansowej Spółdzielni.


Jerzy Kasprzyk pozyskał w ramach Lokalnej Grupy Działania i zrealizował wraz
z Towarzystwem Ziemi Chrzanowskiej projekt aktywizujący bezrobotnych. Program
„Potrzebni od zaraz” miał za zadanie wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki
projektowi znaleziono pracę dla grupy 270 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zamieszkująca teren powiatu chrzanowskiego. Celem było
dostrzeżenie możliwości i umiejętności beneficjenta, dobranie odpowiednich szkoleń,
odbycie praktyk oraz znalezienie pracy. Uczestnicy zostali zaktywizowani oraz odczuli
znaczny wzrost kompetencji społecznych, motywacji do działania celem znalezienia
zatrudnienia na rynku pracy. Dzięki temu projektowi zaszły pozytywne zmiany w
lokalnych społecznościach i środowiskach.
Działania podejmowane w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu:



W całej Gminie Alwerni nie było pełnowymiarowej hali, dlatego też Jerzy Kasprzyk wraz
z grupa inicjatywną założyli Stowarzyszenie Regulic i Nieporazu i rozpoczęli akcję zbiórki
pieniężnej oraz poszukiwania bezpłatnych wykonawców robót. Zebrano aż 88 533złote
i rozpoczęto budowę pełno wymiarowej hali sportowej w Regulicach. Środki wystarczyły
na fundamenty i początek budowy. Kolejnym działaniem było pozyskanie środków z
UKFiS. Zmotywowano tym działaniem władze Gminy, które dołożyły pulę środków na
dokończenie wyposażenia i budowy.



Ekomuzeum: Ekomuzeum Alwernia - to produkt turystyczny, do którego należą znajdujące
się na terenie Gminy Alwernia obiekty geologiczne i przyrodnicze - Zespół osobliwości
geoologiczno-przyrodniczych Jury oraz kulturowe - zabytkowa zabudowa rynku w
Alwerni i Warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach (Ekomuzeum to sieć rozproszonych
w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu
oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany, jako wypadkowa
warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej).



Organizowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu świąt sołeckich
Regulic i Nieporazu Piknik Jurajski (corocznie od 1999 roku), imprezy o zasięgu
regionalnym, w której uczestniczy blisko tysiąc osób.



Współpraca z Jurajskimi Parkami Krajobrazowymi i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
i podkrakowskimi gminami w ramach programu Pierścień Jurajski dotyczącego rozwoju
lokalnego m.in. poprzez ożywienie turystyki – została utworzona okrężna trasa
turystyczna wokół Krakowa.



Koordynowanie działań związanych z tworzeniem międzynarodowego szlaku
rowerowego Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways na terenie Małopolski: wyznakowanie
szlaku, organizowanie imprez promujących szlak (Międzynarodowy Dzień Drzewa, Dzień
bez samochodu, Sadzenie Drzew), rozbudowywanie infrastruktury turystycznej szlaku na
terenie Gminy Alwernia m.in. zagospodarowanie punktów widokowych – tworzenie
platform na trasie Greenways, tworzenie Ekomuzeum osobliwości geologiczno5

przyrodniczych
Regionalnych.

Jury

i Ekomuzeum

rzemiosła

garncarskiego

oraz

Izby

Tradycji



Koordynator projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i
Nieporazu i Grupę Partnerską Partnerstwo na Jurze (75 wniosków, z których 40 otrzymało
dofinansowanie) Na prowadzone zadania pozyskiwano środki finansowe z: Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska, Fundacji Wspomagania Wsi, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz
Partnerstwa, Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.



Zainicjowanie i przeprowadzanie corocznej Akcji Urzędu Pracy w Chrzanowie
i Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu Z sercem nie tylko od święta, w ramach
której dokonuje się zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.
W ramach pracy jako Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy:



Zainicjowanie i zorganizowanie I Targów Pracy i Przedsiębiorczości Małopolski
Zachodniej w Chrzanowie w 2006 roku (m.in. wybory produktu lokalnego) przy
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie, Starostwami Powiatowymi w
Chrzanowie, Olkuszu i Oświęcimiu oraz gminami.



Działania na rzecz zwalczania bezrobocia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
oraz przejawom patologii społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Chrzanowie: Programy Szybki start, Program ożywienia lokalnego, Szybkie reagowanie.
Nagrody:



Kryształ Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych w kategorii:
Rozwój Gospodarczy, Rozwój Rynku Pracy, Rozwój Lokalny za działania dotyczące
rozwoju turystycznego i poszerzania oferty turystycznej regionu oraz kreowanie nowego
produktu turystycznego Ekomuzeum Alwernia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic
i Nieporazu kierowanego przez Jerzego Kasprzyka
Tekst z publikacji Urzędu Marszałkowskiego z 2005 roku –
http://www.malopolskie.pl/Sejmik/Informacje/?id=1086
"Kryształ Soli" dla Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu
Dnia 28 czerwca br. w Centrum Kongresowego Akademii Rolniczej miało miejsce już IV Małopolskie
Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego po raz pierwszy przyznano nagrodę "Kryształ
Soli". Podczas pierwszej części konferencji - NOWE PERSPEKTYWY- Wicemarszałek Andrzej
Sasuła wręczył nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego - statuetki Kryształy Soli dla
najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.
Kapituła wyłoniła laureatów w pięciu kategoriach. Przyznano również wyróżnienia. Nagrodę Grand
Prix otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu za unikalne połączenie działań
promujących rozwój lokalny, wzrost miejsc pracy z działaniami z zakresu ochrony tradycji. Projekty
realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu charakteryzują się z jednej strony
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harmonijnym wkomponowaniem w środowisko naturalne, a z drugiej strony łączą elementy promocji
gospodarczej oraz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej”


Nagroda Grand Prix (Konkurs Marszałka Województwa Małopolskiego) dla
Stowarzyszenia za unikalne połączenie działań promujących rozwój lokalny, wzrost miejsc
pracy z działaniami z zakresu ochrony tradycji.



Wyróżnienie - Dyplom Marszałka Województwa Za Wkład w Rozwój i Promocję Turystyki
w Województwie Małopolskim dla Jerzego Kasprzyka



Wyróżnienie w II edycji konkursu Kopalnia PO(KL)Mysłów w kategorii „projekty
skierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy”
za projekt Potrzebni od zaraz



Nagroda Ministra - Odznaka honorowa Za zasługi dla turystyki dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Regulic i Nieporazu



Srebrny Medal za Długoletnią Służbę w Publicznych Służbach Zatrudnienia



Medal 90-lecie Działalności Związku Piłki Nożnej – Małopolski Związek Piłki Nożnej



Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – Urząd Kultury Fizycznej
i Sportu



Złota Odznaka Honorowa Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie



Odznaka Bonum Facere za zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego powiatu
chrzanowskiego – Starosta Chrzanowski

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Jerzy Kasprzyk jest mocno związany z powiatem chrzanowskim, w którym pracuje i
aktywnie działa na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Podejmowane przez niego inicjatywy
rozwijają przyczyniają się do ochrony środowiska, zwiększenia świadomości ekologicznej
oraz jednoczą społeczność. Miarą profesjonalizmu podejmowanych przez niego działań jest
skuteczność w realizacji wyznaczonych celów oraz branie pełnej odpowiedzialności za swoje
czyny.
„…a nad całością czuwa, rozdaje role, inspiruje i przewodniczy Jerzy Kasprzyk. Mówią o
nim, że jest dyrygentem tej orkiestry, która gra pod jego batutą, ale repertuar ustalają
wspólnie…”
Efekty prowadzonych działań
a/ materialne:
- Wybudowana nowa pełno wymiarowa hala sportowa w Regulicach (korzystają:
dzieci i młodzież, mieszkańcy – korzysta ponad 2 tysiące ludzi),
- Projekt dofinansowany z EFS – potrzebni od zaraz, dostał nagrodę, ilość osób
zaktywizowanych ponad 270,
- Uzyskał dofinansowanie dla LGD w kwocie 13 mln
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- Oznakowane miejsca kulturowe i zabytkowe na terenie Gminy Alwernia
- Wytyczone szlaki turystyczne (korzystają mieszkańcy i turyści ok. 2 tys. osób
rocznie):
 rowerowy międzynarodowy Kraków Morawy Wiedeń Greenways
 rowerowy lokalny „Dwa zamczyska i Pierścień Regulic”
- Zagospodarowane platformy widokowe na szlaku Greenways na Grzmiączce
w Regulicach, na Kamionce w Kwaczale (drewniane wiaty, ławy, paleniska,)
miejsce odpoczynku dla mieszkańców i turystów na szlaku Greenways (korzysta
ok. kilka tysięcy rocznie)
- Powstanie „Ekomuzeum Alwernia” - produktu turystycznego, do którego należą
znajdujące się na terenie Gminy Alwernia obiekty geologiczne i przyrodnicze
 Zagospodarowany teren wokół Źródełka w Regulicach (wybudowanie
drewniane wiaty, ławki, paleniska, obudowanie studni itp.) -– miejsce
odpoczynku dla mieszkańców i turystów na szlaku Greenways (korzysta ok.
kilka tysięcy rocznie),
 Warsztat Rzemiosła Garncarskiego w Regulicach z Izbą Tradycji Regionalnych –
Warsztaty edukacyjne (garncarstwo, rzeźba) oraz lekcje z kultury regionalnej
dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży oraz turystów (wg potrzeb –
ok. raz w miesiącu, korzysta ok. kilkaset osób rocznie),
- Cykliczne imprezy
 „Piknik Jurajski” będący imprezą w ramach trasy turystycznej "Pierścień
Jurajski” – uczestniczy w niej ok. 500 osób,
 „Ziemniaczysko pod Lipowcem” impreza o charakterze regionalnym, promuje
produkt regionalny „ziemniaki po cabańsku” oraz Koła Gospodyń Wiejskich,
lokalnych twórców i rzemieślników. Uczestniczy w niej co roku ponad 5 tysięcy
osób.
b/ niematerialne
- Integracja mieszkańców i ich zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej
społeczności,
- Zainteresowanie społeczeństwa otaczającą przyrodą, dorobkiem kulturowym
i poznawaniem historii i tradycji m.in. poprzez propagowanie idei Ekomuzeum,
Szlaków Greenwys,
- Zintegrowanie przedstawicieli różnych środowisk społecznych we wspólnych
działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz rozwoju
wsi i gminy poprzez tworzenie produktu turystycznego,
- Kultywowanie i ochrona wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
poprzez utworzenie produktu turystycznego – Ekomuzeum, w którym przyroda,
kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego
występowania
- Odtworzenie w regionie, sięgającej XVIII wieku tradycji garncarstwa
i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego (pokładu glinki ogniotrwałej)
w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego.
- Prowadzenie w Ekomuzeum interaktywnych warsztatów edukacyjnych
(garncarstwo, rzeźba itp) dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży oraz
turystów (wg potrzeb – ok. raz w miesiącu)
- Prowadzenie w czasie zajęć szkolnych lekcji z kultury regionalnej dla dzieci
i młodzieży szkolnej w Izbie Tradycji Regionalnych (ok. raz w miesiącu)
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- Poparcie społeczne dla terenów chronionych (pomnik przyrody nieożywionej –
Skały Gaudynowskie, arkoza kwaczalska, jurajskie źródełka) oraz zainteresowanie
otaczającą przyrodą mieszkańców i turystów (ok.1 tys. osób rocznie) przez
utworzenie Ekomuzeum i szlaków rowerowych w tym Szlaku Greenways
- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez
wytyczanie, oznakowanie
i promowanie szlaków rowerowych, w tym Greenways (czyli ZIELONE SZLAKI
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” - rzek,
tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych)

Informacje i Artykuły w mediach
Efekty opisanych wyżej działań były zauważane i przedstawiane przez lokalną prasę
na łamach dzienników, jak również zostały dostrzeżone i docenione przez władze
samorządowe m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego. Jego aktywność potwierdzają
załączone rekomendacje.
Dziennik Polski
12.11.2008 „ Żywa lekcja patriotyzmu” autor Agnieszka Sierocińska
Dziennik Polski
01.08.2008 r. „Nie czekali na mannę z nieba” autor Agnieszka Sierocińska /hala sportowa,
źródełko/
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/oswiecim/829993-nie-czekali-na-manne-znieba.html
Gazeta Krakowska
10.01.2005r. „Ręce w glinie” autor Lidia Góralewicz
Przełom
Nr 19 12.05.2004r. Powstaje ekomuzeum /źródełko/
ALCHEMIK
Nr 10 „Warto się od nich uczyć” /źródełko/
ALCHEMIK
Nr 9 „Szlak Greenway otwarty”
Przełom
12.01.2005r. „Ulepić z gliny” /Ekomuzeum garncarstwa/

Przełom
Nr 31 30.07.2002r. „ Pozbawieni kompleksów” autor Kinga Fromlewicz /działalność do lipca
2002/
Przełom
Nr 41 08.10.2002 „W naszych ludziach jest płomień” autor Anna Kasprzyk /hala sportowa/
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J. Kasprzyk – Mecenas Futbolu Małopolskiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej postanowiły
uhonorować najbardziej zasłużonych samorządowców i sponsorów nadzwyczaj
przychylnych piłce nożnej odznaczeniem „Mecenas Futbolu Małopolskiego”.
http://sportowetempo.pl/puls_dnia/artykul/36239_Mecenasi_Futbolu_Malopolskiego_uh
onorowani
Rekonstrukcja 150 rocznica Powstanie styczniowego
Reportaże i zdjęcia w lokalnych mediach:
http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-lokalne/ploki-rekonstrukcja-bitwy-poduroczyskiem-cwiek-fotorelacja-01015824
http://www.przelom.pl/przelom-online/8644/PLOKI-Odtwarzanie-potyczki-Byli-ranni/
http://www.przelom.pl/tv/13/291/Z-kosami-na-wroga/
http://www.chtvl.chrzanow.pl/
http://www.przelom.pl/przelom-online-archiwum/2013_5_8647/TV-PRZELOM-Zkosami-na-wroga/
http://zywiec.naszemiasto.pl/artykul/1838428,rekonstrukcje-historyczne-w-krzykawce-iplokach-powstancy,id,t.html
– dokumentacja w załączeniu.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Środki potrzebne na realizację założonych celów pochodziły z następujących źródeł:
- środki własne ze składek członkowskich i darowizn
- praca własna członków stowarzyszenia i darczyńców w ramach realizowanych
projektów
- dofinansowanie wniosków (lista projektów w załączeniu) składanych do różnych
instytucji na realizację projektów. Na prowadzone zadania pozyskiwano środki
finansowe z: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Sektorowego
Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz
Rozwój Obszarów Wiejskich, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Fundacji Wspomagania
Wsi, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Funduszu Partnerstwa, Towarzystwa na Rzecz
Ochrony Przyrody, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
W ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Regulic i Nieporazu:
75 wniosków, z których 40 otrzymało dofinansowanie
 Budowa Hali sportowej 88 533,00 zł
 Szlak Kraków- Wiedeń Greenwaysutworzenie, oznakowanie na terenie Polski,
otwarcie na platformie widokowej w Regulicach, rozbudowa zaplecza turystycznego
– urządzanie platform widokowych
dofinansowano 6 wniosków na kwotę 44 000,00 zł
 Ekomuzeum (utworzenie Ekomuzeum Alwerni którego eksponatami są:
- warsztat garncarski, kultywujący tradycję garncarstwa na terenie gminy Alwernia,
- osobliwości geologiczno przyrodnicze Jury z jurajskimi skałkami - rezerwatem
przyrody
nieożywionej, jurajskimi źródełkami w Regulicach oraz arkozą kwaczalską
dofinansowano 7 wniosków na kwotę 69 300,00 zł
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Oznakowanie atrakcji turystycznych i wyznaczenie szlaków rowerowych
dofinansowano 3 wnioski na kwotę 44 650,00 zł
Działania w Grupie Partnerskiej Partnerstwo na Jurze
dofinansowano 4 wnioski na kwotę 41 940,00 zł
Działania sportowe:
dofinansowano 4 wnioski na kwotę 32 000,00 zł

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
 Dofinansowanie LGD w kwocie 13 milionów złotych z czego 10 milionów
do rozdysponowania
wśród:
sektora
publicznego,
sektora
społecznego
i gospodarczego, natomiast 3 miliony na działalność aktywizacyjną i promocyjną
obszaru powiatu chrzanowskiego,
 2,5 miliona na projekt „Potrzebni od zaraz”,

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Działania na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego każdego regionu wymagają dużo
zaangażowania i wysiłku. Nie wystarczą tylko same pomysły i inicjatywy, lecz do ich
zrealizowania potrzebne są, oprócz wkładu pracy własnej, również środki finansowe. Aby
je pozyskać musi istnieć organizacja, która będzie mogła aplikować o dofinansowanie
projektów. Dlatego też, aby pomysły i inicjatywy oddolne mogły być realizowane, założono
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu (SPRiN) skupiające mieszkańców dwóch
sołectw, a w okresie późniejszym Lokalną Grupę Działania Partnerstwo na Jurze obejmującą
swym zasięgiem cały Powiat Chrzanowski.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Najważniejsze w działalności - pasji Prezesa jest nie bać się bezprecedensowych pomysłów
oraz dzięki swojemu zapałowi w dążeniu do celu i chęci poświęcenia swojego wolnego
chcieć i potrafić zrobić coś dla innych. Z tego wynika duże zaangażowanie, ciekawe
inicjatywy i satysfakcja z osiągnięć.
Zachęcamy do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i choć jest to droga
długa i żmudna, aby efekty były widoczne, to warto się zaangażować. Przykład Jerzego
Kasprzyka, który posiada niezwykłą umiejętność aktywizacji mieszkańców w działalność
społeczną, jest siewcą pomysłów i ich realizatorem, może posłużyć za wzór do naśladowania.
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