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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 

 

 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja2001r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr50, poz 529) 

 

II. DANE FUNDACJI: 

Nazwa: 

„Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy” 

Siedziba, adres:  

Al. Marsylskiego 96, 05-825 Książenice 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.04.2011 

Nr KRS: 0000380545 

Nr Regon: 142844200 

 

III. DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI 

1. Jacek Szczygielski, ul.Miła 26, 05-827 Grodzisk Mazowiecki 

 

IV. CELE STATUTOWE FUNDACJI: 

 A) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 

aktywizację i integrację społeczności podwarszawskich Książenic z otaczającymi je 

terenami wiejskimi, jako wspólnej społeczności lokalnej, która poprzez prawidłową i 

szeroko pojętą współpracę w pełni wykorzysta, potencjał rozwojowy zamieszkiwanego 

terenu, zapewniając wyższą jakość życia jego mieszkańcom. Aktywizacja oraz 

inicjowanie działalności gospodarczej; wspólne kreowanie pozytywnego wizerunku 

Książenic. 

 B) Wspieranie inicjatyw oświatowych, promowanie kultury i sztuki, upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia; poprawa, jakości usług 

edukacyjnych regionu. 
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 C) Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–

kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzacja produkcji wyrobów 

regionalnych. 

 D) Rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju technologii i innowacyjności związanych 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz badań naukowych i technologii 

związanych z paliwami alternatywnymi i transportem. 

 E) Wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców. 

 

V. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ W 2011 ROKU: 

W ramach działalności statutowej w 2011 roku Fundacja Miasto-Ogród Książenice 

realizowała następujące projekty: 

 

1.Obchody Światowego dnia Ziemi w Gminie Grodzisk Mazowiecki, pod wspólnym 

hasłem „:Las całkiem blisko nas.”. Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych 

corocznie wiosną, których celem jest promowanie społecznych postaw ekologicznych. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest 

ekosystem planety ludzi. rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 

Międzynarodowym Rokiem Lasów, tegoroczne obchody Światowego dnia Ziemi odbywają 

się pod wspólnym hasłem „:Las całkiem blisko nas” 

 Ze względu na rangę i skalę  projektu Zarząd Fundacji zwrócił się do Pana Burmistrza 

Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki z prośbą o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia i 

objęcie wydarzenia patronatem honorowym. 

 

Cele 

Promocję zachowań i działań pro-ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych oraz promowanie miejscowości 

Książenice jako rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskiego  miasta ogrodu, 

zapewniającego bogatą ofertę oświatowo-kulturalną o zintegrowanej i aktywnej społeczności 

lokalnej 

 

Realizacja 

Kwiecień – maj 2011 
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W ramach projektu zostały zrealizowane następujące wydarzenia: 

1.1 Konkurs „ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA”. do którego zaproszono szkoły z terenu 

gminy. Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu pracy plastycznej inspirowanej 

krajobrazami Mazowsza obserwowanymi w różnych porach roku. Na konkurs wpłynęło 31 

prac z 8 placówek, w tym prace z Gimnazjum w Józefinie. Komisja konkursowa wybrała 12 

prac. Którym przyznano równorzędne wyróżnienia. Wyróżnione prace prezentowane były 

podczas Pikniku Ekologicznego, który kończył obchody „Dnia Ziemi” i wzbudzały ogromne 

zainteresowanie. 

 

2.1. Piknik Ekologiczny który odbył się 14 maja na terenie przeznaczonym pod budowę 

nowej szkoły, w miejscowości Książenice. Piknik był formą jarmarku ekologicznego. Swoje 

produkty prezentowało 52 wystawców z całej Polski. Obejrzeć i kupić można było rośliny i 

środki ochrony roślin, kosmetyki naturalne, maszyny i sprzęt ogrodniczy meble ogrodowe, 

wyroby z wikliny, rzeźbę ludową, przedmioty użytkowe ozdabiane w technice decoupage, 

ceramikę, malarstwo, biżuterię srebrną i z filcu. Pięknie prezentowały się filcowe torby 

pokazywane kila dni wcześniej na imprezach modowych w Łodzi, i szale w których autorka 

łączy jedwab z filcem. Panował istny kolorowy zawrót głowy. Jak na prawdziwy jarmark 

przystało były także stoiska z żywnością tradycyjną: pyszny litewski chleb, sery korycińskie, 

obwarzanki, oscypki, pajdy ze smalcem, paluszki, wędliny, herbaty, zioła i przyprawy, kozie 

sery i jogurty, miody. Goście Pikniku mogli kupować produkty( kawę, herbatę, słodycze i 

inne) spożywcze Bio i Fair Trade wytworzone z poszanowaniem ludzi i środowiska w którym 

są produkowane. Dobrze jest pamiętać, że wybierając produkty oferowane w ramach 

sprawiedliwego Handlu wspieramy producentów z krajów rozwijających się. 

Przebojem pikniku były warsztaty ekologiczne prowadzone przez grupę mam z 

Książenic. Panie, przez wiele dni opracowywały w domach pomysły, które potem realizowały 

podczas pikniku. Można było tworzyć kompozycje z suchych traw i kłosów, ozdabiać 

wiklinowe wianki i doniczki z masy papierowej malować wazony robić wiatraczki z 

makaronu i wiele innych cudeniek.  Dzieci nie chciały opuszczać tego miejsca. 

 Wśród atrakcji piknikowych można było: obejrzeć wernisaż malarski, wystawę 

fotografii, zasięgnąć porady projektanta ogrodów, zatrzymać się na chwilkę na „przystanku 

biblioteka”, gdzie odbywał się kiermasz książek, czytano bajki, grano w gry planszowe, wziąć 

udział w pokazach żeglarskich, które odbywały się na miejscowym akwenie wodnym, miło 
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spędzić czas z psimi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Homo& Animal ,pojeździć na kucyku, 

skorzystać z porad lekarskich i aktywnie uczestniczyć w licznych konkursach wiedzy o 

ekologii i przyrodzie z cennymi nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez sponsorów 

wydarzenia. 

 Podczas Pikniku można było wymienić zużyte baterie na rośliny ogrodowe. 

Zainteresowanie nimi przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W ciągu 2 godzin 

rozdano 750 sadzonek drzew i krzewów, którymi dysponowała Fundacja – trafiły one do 

przydomowych ogrodów mieszkańców gminy. 

 Spotkanie Piknikowe prowadzili: Marek Jezierski-redaktor, prowadzący i 

wydawca programu Rok w Ogrodzie, współpracujący z programami KAWA CZY 

HERBATA i DZIEŃ DOBRY W SOBOTĘ, oraz Jola Szczygielska-koordynator projektu z 

ramienia Fundacji Miasto-Ogród Książenice 

 Partnerami projektu byli: Grodziskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w 

Grodzisku Mazowieckim, Klub Żeglarski CZYSTY WIATR, oraz firmy  MTG Agri-Rol 

S.A., PLANTPOL, AGREKOL i HUSQVARNA. Od strony służb porządkowych, 

medycznych piknik zabezpieczała Gmina Grodzisk Mazowiecki 

 

 

W projekt zaangażowanych było 15 wolontariuszy  

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach to 1 300 (szacunkowe dane Straży Miejskiej 

zabezpieczającej piknik) 

 

2 Książenice. Sąsiedzi Sąsiadom, to projekt, którego głównym założeniem była integracja 

społeczności naszej miejscowości. W trakcie pracy nad realizacją projektu wyłoniła się, 

spośród mieszkańców grupa ok. 10 aktywnych animatorów, która wzięła na swoje barki 

zorganizowanie i poprowadzenie różnorodnych zajęć dla wielu grup mieszkańców. We 

wszystkie działania realizowane w ramach projektu (spotkania integracyjne, warsztaty, 

wykłady) została aktywnie zaangażowana lokalna społeczność. Zarówno animatorzy jak i 

uczestnicy zajęć, warsztatów były osobami z najbliższego sąsiedztwa.  

 

Cele  

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i poznanie najbliższej okolicy (historia i 

topografia), promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku przy uwzględnieniu 
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podstawowych zasad bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju miejscowości Książenice 

oraz wspieranie zaangażowania się mieszkańców w kształtowanie swojego najbliższego 

otoczenia. 

 

Realizacja 

Lipiec-  Grudzień 2011 

Fundacja wystąpiła w roli Patrona, lokalnej, nieformalnej grupy „Zróbmy Coś Razem”, 

zawiązanej przez mieszkańców Książenic. Projekt został dofinansowany ze środków 

programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Filantropii 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Europa i My 

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące wydarzenia: 

 

2.1 Książenickie Przydasie (23 lipca 2011)  – wyprzedaż garażowa. Wydarzenie o 

charakterze publicznym (godz. 10 – 13), które miało na celu poznanie się, integrację 

społeczną oraz rozpropagowanie wśród mieszkańców głównych założeń rozpoczynającego 

się właśnie projektu. Żeby uatrakcyjnić formę wydarzenia i dać możliwość dorosłym 

skorzystania z wyprzedaży zostały zorganizowane i poprowadzone przez wolontariuszy 

zabawy dla dzieci oraz grill z kiełbaskami. Dodatkowym aspektem wydarzenia była 

popularyzacja proekologicznych zachowań mieszkańców (np. zamiast wyrzucać niepotrzebne 

już rzeczy można je wymienić na inne). Dodatkowym, nieplanowanym we wniosku 

wydarzeniem było zorganizowanie zbiórki makulatury na potrzeby młodzików z grodziskiej 

Pogoni. 

 

2.2 Fotoreportaż, jako narzędzie dokumentacji projektu to profesjonalne warsztaty 

fotograficzne, dzięki którym dokumentacja całego projektu mogła być pełniejsza i na 

odpowiednim poziomie technicznym.  

 

2.3 Gra terenowa po lesie (6 sierpnia 2011)– bezpieczeństwo w harmonii z przyrodą. To było 

wydarzenie skierowane dla wszystkich, którzy chcieli poznać nasze najbliższe leśne 

sąsiedztwo. Na 4 kilometrowej trasie zostały wyznaczone punkty kontrolne, na każdym z nich 

uczestnik miał do wykonania zadanie związane z szeroko rozumianą tematyką leśną. Na 
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organizację wydarzenia otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa Grójec, do pomocy w jego 

realizacji został przydzielony nam pracownik leśnictwa Skuły podleśniczy Pan Michał 

Będkowski. 

 

2.4 Niedzielny  rajd rowerowy po Książenicach (14 sierpnia 2011)- tworzenie kroniki 

ciekawych miejsc. Celem rajdu było nie tylko poznanie topografii naszej rozległej 

miejscowości lecz również dokumentacja fotograficzna  miejsc ważnych dla historii 

(kapliczki przydrożne, pomniki przyrody). Niestety z uwagi na prowadzone w tym czasie w 

rejonie ulicy Brzozowej prace drogowe, musieliśmy zmienić formułę rajdu, tak by trasa nie 

przekraczała ul. Mazowieckiej. Trasa została zlokalizowana na terenach Książenic, Radoń, 

Opyp. Na trasie rajdu znalazły się Paprociowa Polana w Opypach, wyciąg do jazdy na nartach 

wodnych w Radoniach oraz specjalnie na ta okazję przygotowana makieta na tle której 

robiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Na mecie na wszystkich uczestników czekał 

poczęstunek, kiełbaska z grilla.  

 

2.5 Warsztaty komputerowe w Centrum Kształcenia ( znajdującym się w budynku OSP w 

Książenicach. W ramach projektu odbyło się 5 dwugodzinnych spotkań obejmujących 

podstawowe zagadnienia związane z codzienną obsługą programów poczty elektronicznej, 

edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz skutecznego i bezpiecznego (np. transakcje 

kartą, przelewy) korzystania internetu.  

 

2.6 Warsztaty edukacyjne w lesie (bezpieczeństwo w harmonii z przyrodą) 3 niezależne bloki 

tematyczne. Uczestnikami naszych warsztatów byli mieszkańcy w różnym wieku (całe 

rodziny, ludzie starsi, samotni), tak by oprócz poznania panujących w przyrodzie zasad 

możliwe było nawiązanie zerwanych więzi społecznych : 

 

2.7 Niecenie ognia metodami pradziejowymi (20 sierpnia 2011) – Uczestniczące w 

pięciogodzinnych warsztatach rodziny, jak  w prehistorycznych czasach naszych 

praprzodków, kiedy nie było prądu, zapałek, ani nawet lamp naftowych, starały się uzyskać 

choćby odrobinę dymu wydobywającego się ze świdra ogniowego. Oprócz lekcji historii, był 

to także pokaz praw fizyki (temperatura pozyskiwana przez tarcie). W trakcie zajęć zostały 
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też w ciekawy i łatwy do zapamiętania sposób przedstawione zasady postępowania z ogniem, 

nie tylko w sąsiedztwie lasu. 

 

2.8 Dzikie rośliny jadalne (21 sierpnia 2011) -  Zajęcia odbywały  się wyłącznie w plenerze 

(6 godzin)  dzięki nim mieszkańcy zapoznali się  z niektórymi dziko rosnącymi roślinami 

leczniczymi i jadalnymi. Zajęcia zakończyły się warsztatem kulinarnym wykorzystującym 

dostępne zioła lub rośliny do sporządzenia prostych smakołyków. Podczas wspólnej wyprawy 

do lasu dowiedzieliśmy się o wielu praktycznych wskazówkach związanych z bezpiecznym 

przebywaniem w lesie. Zajęciom dodatkowo towarzyszyła wesoła zabawa przy pozyskiwaniu 

składników, własnoręcznym przygotowywaniu i degustacji gotowych posiłków.  

 

2.9 Ptaki zimujące (22 października 2011) -W części teoretycznej poznaliśmy różne gatunki 

ptaków migrujących i pozostających w Polsce na zimę, potem wspólnie zastanawialiśmy się 

nad sposobami troszczenia się o ptaki zimową porą. Prezentowane są też zasady , które 

powinny towarzyszyć nam przy dokarmianiu ptactwa. Podczas warsztatów zbudowaliśmy też 

karmniki i przygotowaliśmy wieloskładnikową karmę. 

 

2.10 Zajęcia sportowe (piłka nożna).  W ramach projektu odbyły się otwarte dla wszystkich 

chętnych 4  godzinne spotkania treningów. Cykl treningów został zakończony meczem, dzięki 

zaangażowaniu młodych piłkarzy trenera powstała książenicka drużyna młodzików, a chłopcy 

sami zaprojektowali herb drużyny. 

 

2.11 Klub Gier Strategicznych – w ramach projektu zostało zaplanowane jedno dwugodzinne 

spotkanie pasjonatów planszowych gier strategicznych. W ramach wolontariatu pasjonaci na 

zajęcia udostępnili posiadane przez siebie gry. Z uwagi na duże zainteresowanie odbyło się 

tez drugie spotkanie i mamy nadzieję, że spotykanie w ramach klubu stanie się książnickim 

zwyczajem. 

 

2.12 Kształtowanie bezpiecznych nawyków. Warsztaty dla dzieci z psychologiem (15 

października 2011). To zajęcia przeznaczone dla dzieci 2-3 klas szkoły podstawowej oparty 

na popularnym  programie wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki”. Pięciogodzinne 



 

_________________________________________________________________________ 

Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

 Aleja Marylskiego 96 
 05-825 Książenice, 
 KRS 0000380545 

8/15 

zajęcia dla dzieci i godzinny warsztat dla rodziców poprowadziła dyplomowana Pani 

psycholog. 

Uzupełnieniem powyższych propozycji są warsztaty pt. Kształtowanie bezpiecznych 

nawyków w relacjach ze zwierzętami. Warsztaty z zoopsychologiem (2 x 2 godziny). 

Chcieliśmy pomóc rodzicom w uwrażliwieniu dzieci na potrzeby zwierząt oraz wyrobieniu 

bezpiecznych nawyków w kontaktach z nieznanymi zwierzętami. 

Fizyka nie musi być nudna. Podczas jednej czterogodzinnej wyprawy po wiedzę młodzi 

badacze dzięki specjalnie na tę okazję skonstruowanej maszynie błyskająco skrzeczącej 

zmierzyli prędkość dźwięku. 

 

2.13 Muzyczny Ogród– w ramach projektu odbyły się 4 godzinne spotkania dla dzieci w 

trzech grupach wiekowych, co ważne zajęcia były też skierowane do dzieci poniżej 3-go roku 

życia, czyli tych nieobjętych jeszcze opieką przedszkolną. Podczas zajęć w atrakcyjny dla 

dzieci sposób łączone były elementy gimnastyki, rytmiki, a wszystko odbywało się przy 

muzyce. 

 

2.14 Warsztaty kreatywności (zajęcia plastyczne, krawieckie, rękodzieła, animowania baśni), 

Tutaj zostały zaplanowane i zrealizowane 4 bloki tematyczne związane z różnymi obszarami 

kreatywności. Zajęcia plastyczno – recyklingowe 2 spotkania każde po 1,5 godziny 

(Papierowe zoo, Jesienna odsłona). Warsztaty pt. „ Ach ten jeans, czyli co zrobić ze starych 

spodni” 2 spotkania p 1,5 godziny. Filcowanki, czyli wełna i ozdoby z filcu, jeden 

dwugodzinny blok. Opowiadanie i animowanie baśni Baśniowe Podróże, jedno godzinne 

spotkanie. 

 

2.15 Działania promocyjne – ponieważ nasz projekt obejmował swoim zasięgiem nie tylko 

znaczny obszar, ilość odbiorców, dlatego konieczne było podjęcie wspólnej i spójnej akcji 

promocyjnej. W tym celu przygotowaliśmy stronę internetową grupy Zróbmy Coś Razem 

(www.razem.książenice.net), wraz ze szczegółami planowanego projektu. Linki do tej strony 

zostaną zamieszczone na lokalnych forach i portalach internetowych, na stronie Fundacji 

Miasto Ogród Książenice. Aby dotrzeć do większej ilości mieszkańców zostały też 

przygotowane i rozwieszone w miejscach publicznych (przychodnia, sklepy, przedszkola itp.) 

oraz na słupach ogłoszeniowych plakaty informujące o wydarzeniach wokół projektu.  

http://www.razem.książenice.net/
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Projekt poprowadziło 10 animatorów 

Zaangażowanych było 20 wolontariuszy – mieszkańców miejscowości Książenice 

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach z projektu to 200 osób 

 

3 „Być rodzicem...w Książenicach” to projekt, którego celem było wspieranie rodziców w 

zdobywaniu szeroko rozumianych „kompetencji wychowawczych”, pomoc w 

upowszechnianiu informacji o możliwościach uzyskania wsparcia odpowiednich instytucji 

lokalnych, integrowanie rodziców wokół idei świadomego wpływania na jakość usług 

pedagogicznych realizowanych w Książenicach, oraz zainicjowanie tworzenia przestrzeni 

społecznej w której odbywałyby się różnorodne wydarzenia dedykowane rodzinom z 

dziećmi. 

 

Cele  

Zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, wspieranie inicjatyw oświatowych 

mieszkańców, promowanie kultury i sztuki, zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji 

dla dzieci także w zakresie zajęć pozalekcyjnych, aktywna promocję miejscowości 

Książenice, wspieranie działań samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb 

mieszkańców. 

 

Realizacja 

Wrzesień 2011 - Luty 2012 

Projekt został dofinansowany ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności i Filantropii realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

i Stowarzyszenie Europa i My 

 

W ramach projektu w roku 2011 zostały zrealizowane następujące wydarzenia: 

3.1 Cykl wykładów (4 spotkania) pt. „Rodzicielskie niepokoje”. Prowadzili je: psycholog, 

pedagog, lekarz i dietetyk, wykładowca. W czasie spotkań zajmowaliśmy się m. in. :uczeniem 

odpowiedzialności poprzez stawianie granic, szeroko rozumianymi konsekwencjami 

rodzicielskiej miłości, dopasowaniem piramidy zdrowego żywienia do potrzeb rozwojowych 

dzieci, zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

 



 

_________________________________________________________________________ 

Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

 Aleja Marylskiego 96 
 05-825 Książenice, 
 KRS 0000380545 

10/15 

3.2 Cykl (4 spotkania) „Warsztaty umiejętności rodzicielskich”. W czasie tych spotkań, z 

pomocą specjalistów: poznawaliśmy tzw. schematy rodzinne i ich wpływ na nasze obecne 

relacje z dziećmi, szukaliśmy skutecznych sposobów komunikowania się w rodzinie i 

budowania udanych relacji z bliskimi, analizowaliśmy rodzinne strategie wspierania uczniów 

i ich konsekwencje rozwojowe oraz szkolne, zajmowaliśmy się zasadami udzielania pierwszej 

pomocy przed medycznej w urazach dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

z carvingu.  

 

3.3 Warsztaty „Gry planszowe-reaktywacja” realizowaliśmy we współpracy z firmą 

GRANNA, polskim producentem gier planszowych nie tylko dla dzieci. Wiele z nich zdobyło 

uznanie psychologów i pedagogów; zostało nagrodzonych prestiżowymi nagrodami. Rodzice 

mieli okazję na bezpośrednią rozmowę z przedstawicielem producenta, oraz spotkanie z 

pedagogiem od lat wykorzystującym gry planszowe w czasie różnorodnych zajęć z dziećmi. 

Przede wszystkim jednak była to okazja do udziału w swoistym, rodzinnym maratonie gier 

planszowych! 

 

3.4 Warsztaty „Książka jest dobra na wszystko......” prowadzone wspólnie z biblioteką 

Publiczną w Grodzisku Mazowieckim. Była okazja do poznania oferty placówki i wspólnej 

zabawy, którą przygotowali i poprowadzili pracownicy biblioteki. Wszystkie chętne dzieci 

założyły tzw. karty czytelnicze i wypożyczyły pierwsze książeczki. Podczas spotkania 

ogłosiliśmy konkurs literacki pt. „Nasza książka”. Polega on na wspólnym, rodzinnym 

opracowaniu książki. Na prośbę zainteresowanych udziałem przedłużyliśmy termin 

zakończenia konkursu do końca ferii zimowych 2012. 

 

3.5 Warsztaty „Pitagoras też był dzieckiem..” warsztaty przygotowane i poprowadzone przez 

pedagoga, terapeutę od wielu lat wspierającego dzieci, rodziców i nauczycieli w pokonywaniu 

„matematycznych trudności”. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym jak wykorzystywać 

codzienne sytuacje do kształtowania podstawowych pojęć matematycznych. Obalaliśmy mity 

o potrzebie szczególnych predyspozycji niezbędnych do nauki matematyki, dostępnych tylko 

nielicznym dzieciom. Mieliśmy okazję przekonać się jak ogromna, i niestety bagatelizowana, 

jest rola doświadczenia w uczeniu matematyki. Konstruktywnie i krytycznie oglądaliśmy 

zebrane pomoce matematyczne. Była okazja dowiedzieć się co wspólnego mają sukcesy 
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matematyczne dzieci z rozwojem emocjonalnym i grami planszowymi. Omawialiśmy różne 

sposoby mądrego wspierania wszystkich matematycznych, dziecięcych talentów. 

 

3.6 Warsztaty „By niejadek zjadł obiadek...i nie tylko” były pretekstem do rozmów o tym kto 

i w jaki sposób kształtuje nawyki żywieniowe naszych dzieci, czy naprawdę skazani jesteśmy 

na półprodukty, co łączy rodzinne gotowanie z udziałem dzieci i właściwą dietę. 

 

3.7 Działania promocyjne: Plakaty informujące o całym projekcie zostały umieszczone we 

wszystkich miejscach publicznych Książenic (przychodnia, sklepy, przedszkola itp.) oraz na 

słupach ogłoszeniowych. Ulotki promujące projekt były dostarczane przez wolontariuszy 

bezpośrednio do domów, oraz rozdawane podczas projektu „Książenice. Sąsiedzi Sąsiadom”. 

Ogłoszenie o wydarzeniach realizowanych w projekcie przekazywane było w miejscowym 

kościele. Wydarzenia były promowane przez strony internetowe www.ksiazenice.info, 

www.fundacjaksiazenice.org, artykuły na www.facebook.com 

 

Projekt poprowadziło 14 wykładowców i trenerów 

Zaangażowanych było 18 wolontariuszy  

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach z projektu to 200 osób 

 

4. Konkurs szopek bożonarodzeniowych. Fundacja  Miast-Ogród Książenice zaprosiła 

wszystkie dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Grodziska 

Mazowiecki do wzięcia udziału w konkursie szopek bożonarodzeniowych. Celem konkursu 

było nawiązanie do tradycji samodzielnego wykonywania szopek, często przez całe rodziny, i 

obdarowywania nimi bliskich. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu i 

własnoręcznym wykonaniu szopki bożonarodzeniowej. Technika wykonania prac 

konkursowych była dowolna. Zachęcaliśmy także do realizowania innych projektów 

związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia oraz  przedsięwzięciami, w których 

społeczność szkolna wspiera osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej. Prosiliśmy o podzielenie 

się z nami informacją o tych działaniach w formie minikroniki. 

Ze względu na skalę realizowanego projektu Zarząd Fundacji zwrócił się z prośbą o 

pomoc w realizacji konkursu do : Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biblioteki 

Publicznej i Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. 

http://www.ksiazenice.info/
http://www.fundacjaksiazenice.org/
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Konkurs szopek bożonarodzeniowych objął patronatem honorowym Burmistrz Miasta 

i Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

JURY wybrało 12 laureatów( po trzech w każdej kategorii wiekowej, tzn. 3 z 

przedszkoli 3 z nauczania zintegrowanego, 3 z kl. IV-VI, 3 z gimnazjum). Organizatorzy 

nagrodzili również nauczycieli, którzy wspierali uczniów w przygotowaniu szopek.  

 

Realizacja 

Grudzień 2011 

W konkursie udział wzięło 16 placówek z terenu całej gminy. 

 

Do konkursu zgłoszono62 szopki.  

 

Sponsorami nagród konkursowych byli : Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim, 

sponsorzy instytucjonalni i indywidualni. 

 

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Radio Bogoria, Pismo Społeczno-Kulturalne 

Bogoria, oraz książenice info. 

 

5. Utworzenie Funduszu Stypendialnego Dla Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy 

Grodzisk Mazowiecki. 

Regulamin konkursu szopek bożonarodzeniowych zakładał, że zgłoszone szopki 

zostaną wykorzystane w działalności statutowej Fundacji Miasto Ogród Książenice. Zgodnie 

z tą deklaracją szopki zostały wystawione na aukcję w czasie spotkania świątecznego 

przedstawicieli grodziskiego biznesu, jakie odbyło się 16 grudnia 2011 w Centrum Kultury w 

Grodzisku Mazowiecki. Wszystkie zebrane w ten sposób środki w wysokości ( na koniec 

grudnia 2011) 13 050,00 złoty zostały przeznaczone na utworzenie Funduszu Stypendialnego 

Dla Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Grodzisk Mazowiecki. Stypendia zostaną 

przyznane w I kwartale 2012. 

 

Realizacja  

Grudzień 2011 - 2012 
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6. Działania dodatkowe 

 

6.1 Na przełomie marca i kwietnia 2011 wspólnie z władzami lokalnymi, gminnymi i 

mieszkańcami Fundacja aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Lokalnego Planu Odnowy dla 

miejscowości Książenice na lata 2011 – 2018. Celem było wspieranie działań 

samorządowych na rzecz realizacji lokalnych potrzeb mieszkańców, podniesienie 

atrakcyjności miejscowości oraz umożliwienie długoterminowego planowania dla 

potencjalnych inwestorów. 

 

6.2. W 2011 roku Fundacja współpracowała z: 

 Gminą Grodzisk Mazowiecki  

 Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Chełmońskiego” w ramach wniosków o 

dofinansowanie na Małe Projekty osi 4 Leader PROW 2007-2013 działanie 413. 

Wniosek „Zręczne ręce – warsztaty możesz to zrobić sama” zarejestrowany pod 

numerem LGD-ZCH/3/MP/2011 znalazł się na liście wniosków wybranych do 

finansowania. 

 Stowarzyszeniem Europa i My w ramach wniosków o dotację w lokalnym konkursie 

grantowym dla gmin Baranowa, Jaktorowa, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, 

Podkowy Leśnej i Żabiej Woli z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

„Działaj Lokalnie” 

 Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy realizacji projektów „Piknik 

Ekologiczny oraz Konkurs szopek bożonarodzeniowych 

 Lokalną rozgłośnią radiową i gazetą „Bogoria”, którzy byli patronami medialnymi 

podczas realizacji projektów fundacji 

 Biblioteką Publiczną w Grodzisku Mazowieckim, która wzięła aktywny udział w 

projektach: „Piknik Ekologiczny”, „Być Rodzicem w Książenicach” 

 Centrum Wolontariatu 

 

6.3. W 2011 zespół Fundacji wziął udział w następujących szkoleniach: 

 Jak dobrze napisać wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4 osi Leader 

PROW 2007-2013 „Małe Projekty” organizowanego przez Stowarzyszenie LGD 

„Ziemia Chełmońskiego” 



 

_________________________________________________________________________ 

Miasto-Ogród-Książenice Fundacja na rzecz rozwoju Książenic i okolicy 

 Aleja Marylskiego 96 
 05-825 Książenice, 
 KRS 0000380545 

14/15 

 Wnioski o dofinansowanie w ramach grantów przyznawanych w projekcie „Działaj 

Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności organizowanego przez 

Stowarzyszenie Europa i My” 

 

VI. ODPISY UCHWAŁ FUNDATORA I ZARZĄDU FUNDACJI 

 

1. Uchwała nr 1/2011, z dnia 21.01.2011, fundatora Fundacji „Fundacja Miasto-Ogród 

Książenice” W sprawie wyboru członków Rady Fundacji 

2. Uchwała nr 2/2011, z dnia 2101.2011, fundatora Fundacji „Fundacja Miasto-Ogród 

Książenice” W sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji 

3. Uchwała nr 3/2011 z dnia 27.04.2011 Zarządu Fundacji „Fundacja Miasto-Ogród 

Książenice” W sprawie planu kąt księgi głównej w roku 2011 

4. Uchwała nr 4/2011 z dnia 01.07.2011 Zarządu Fundacji „Fundacja Miasto-Ogród 

Książenice” W sprawie podjęcia współpracy z nieformalną grupą mieszkańców 

Książenic „Zróbmy coś Razem” 

5.  Uchwała nr 5/2011 z dnia 27.12.2011 Zarządu Fundacji „Fundacja Miasto-Ogród 

Książenice” W sprawie wysokości i regulaminu funduszu stypendialnego dla 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 
VII. W 2009 ROKU FUNDACJA UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE PRZYCHODY: 

 dofinansowania projektów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

wysokości 11 000,00 zł 

 darowizny w wysokości 48 550,00 zł 

 przychody finansowe (odsetki bankowe) w wysokości 16,65 zł 

 pracę wolontariuszy wyceniono na 7 420,00zł 

 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

 

VIII. W 2011 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA NASTĘPUJĄCE KOSZTY: 

 na realizację celów statutowych: 34 240,19 zł 

 koszty administracyjne:  5 995,17 zł 

 pozostałe: 1 107,00 zł 

 

IX. INNE DANE: 

 w 2011 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych 

 w 2011 roku Fundacja wypłaciła z tytułu wynagrodzeń 0.00 zł 
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 w 2011 roku Fundacja wypłaciła członkom Zarządu wynagrodzenia w łącznej 

wysokości 0,00 zł 

 wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 9 275,00 zł 

 Fundacja nie udzielała pożyczek 

 Fundacja nie zakładała lokat bankowych 

 Fundacja nie nabywała obligacji ani akcji 

 Fundacja nie nabywała nieruchomości 

 Wartość nabytych środków trwałych wyniosła  3 418,31 zł 

 Wartość aktywów 33 781,28 zł, wartość zobowiązań  4 449,99 zł. 

 

X. FUNDACJA NIE REALIZOWAŁA PROJEKTÓW W OPARCIU O ŚRODKI 

SAMORZĄDOWE 

 

XI. ZOBOWIAZANIA PODATKOWE 

 

Na koniec 2011 roku Fundacja nie miała zobowiązań podatkowych wobec budżetu Państwa, 

złożono deklarację PIT-4R oraz CIT-8 wraz z CIT-8/0 i CIT8/D 

 

 

XII. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYMNIE PRZEPROWADZONO W FUNDACJI 

ŻADNEJ KONTROLI 


