WYBRANE PROJEKTY
REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI
W LATACH 2004 - 2021
TYTUŁ PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU

ŚRODKI WŁASNE
STOWARZYSZENIA

KWOTA I ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

2004
30.901,53 zł

23.251,53 zł
7.650,00 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa
Agencja Programu MŁODZIEŻ

„Komputer - Świat Bez Ograniczeń”

29.915,65 zł

24.007,14 zł
5.908,51 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa
Agencja Programu MŁODZIEŻ

„Klub Dobrego Rodzica”

12.333,00 zł

1.233,00 zł

11.100,00 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

1.180 zł

7.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

„Wirtualne Muzeum Lokalne”

2005
„Osada z Pradziejów”

8.180 zł

2006
„Pilotażowy Program Leader +” Schemat I

161.894 zł

„ Pilotażowy Program Leader +” Schemat II

Udział w projekcie
750.000 zł Stowarzyszenia Korona
Północnego Krakowa

Udział w projekcie Gminy
Zielonki

132.626 zł
Ministerstwo Rolnictwa
750.000 zł
Ministerstwo Rolnictwa

2007
"Akademia Mistrzów I "

38.160 zł

8.160 zł

30.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2008
„Analiza ekonomiczna
Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Zielonkach Sp. z
o.o. za lata 1999-2007”
Kampania społeczna „Trzeźwa
Małopolska - No Promil No
Problem”
„Akademia Mistrzów II”

4.500 zł
1.500 zł Samorząd Gminy Zielonki;
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp.
z o.o.

6.000 zł

114.548 zł

14.548 zł

100.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

30.160 zł

8.160 zł

22.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2009
„Świat z Plastiku”

„Alkoauto - Przekonaj się osobiście”
„Pucheroki i Herody - promocja
zwyczajów ludowych Korony
Północnego Krakowa”; 2009-2012

19.640,14 zł

14.640,14 zł
Współpraca ze 5.000 zł
Stowarzyszeniem Korona Fundacja PlasticsEurope Polska
Północnego Krakowa

29.000 zł

18.627,64 zł
10.372,36 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa
Agencja Programu MŁODZIEŻ

34.295 zł

24.006,50 zł
10.288,50 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego

„Przedstawienie zasad racjonalnej
gospodarki wodno - ściekowej wśród
uczniów zespołów szkół Gminy
Zielonki”

43.073,05 zł

15.000 zł
28.073,05 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

„Dobre Rady na Plastikowe
Odpady”

19.400,24 zł

5.000 zł
14.400,24 zł Fundacja Nasza Ziemia;
Fundacja PlasticsEurope Polska

„Akademia Mistrzów III”

38.472,50 zł,

10.472,50 zł

28.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2010
„Rodzinnie w Zielonkach zintegrowany program profilaktyki”
„Pucheroki i Herody - promocja
zwyczajów ludowych Korony
Północnego Krakowa”; 2009-2012
„Cuder - Grupowa gra edukacyjna"

54.919,31 zł

10.667,31 zł

44.252 zł
Minister Edukacji Narodowej

24.006,50 zł
10.288,50 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego

34.295 zł

16.728,93 zł

4.728,93 zł

12.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2.077,28 zł

2.120 zł
Samorząd Gminy Zielonki

2011
„Niech kolęduje z nami cały świat”
„Pucheroki i Herody - promocja
zwyczajów ludowych Korony
Północnego Krakowa”; 2009-2012
„Klub Pedagoga”

4.197,28 zł

24.006,50 zł
10.288,50 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego

34.295 zł

4.932,96 zł

1.282,96 zł

3.650 zł
Samorząd Gminy Zielonki

2012
„Azbest is Not the Best”
„Pucheroki i Herody - promocja
zwyczajów ludowych Korony
Północnego Krakowa”; 2009-2012
„Świadomy nauczyciel - Świadomy
uczeń - Świadome Społeczeństwo”;
2012-2013

11.850,50 zł

34.295 zł

23.000,00 zł

„Drogowe oznakowanie atrakcji
turystycznych gminy Zielonki”;
2012-2013

47.399,30 zł

„Małopolska Akademia Mistrzów IV

55.231,40 zł

4.740 zł
7.111,50 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
24.006,50 zł
10.288,50 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego
18.400 zł PROMESA
4.600,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
25.000 zł
22.399,30 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego
7.065,00 zł 48.166,40 zł

- Żyjmy z Pasją”
„Błyszczę przykładem – Oszczędzam
wodę”; 2012-2013
„Promocja postaci Pucheroka i
Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”; 2012-2013

„Energia z Kosza”

Ministerstwo Edukacji Narodowej
14.000,00 zł

10.000 zł

4.000 zł
Samorząd Gminy Zielonki

25.000 zł
11.025,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego

36.025,00 zł

20.033,15 zł
4.240,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie - dotacja udzielona Stowarzyszeniu
Korona Północnego Krakowa

26.481,39 zł

2013
„Świadomy nauczyciel - Świadomy
uczeń - Świadome Społeczeństwo”;
2012-2013
„Drogowe oznakowanie atrakcji
turystycznych gminy Zielonki”;
2012-2013
„Błyszczę przykładem – Oszczędzam
wodę”; 2012-2013

23.000,00 zł

47.399,30 zł

18.796,38 zł

18.400 zł PROMESA
4.600,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
25.000 zł
22.399,30 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego
Samorząd Gminy Zielonki w roku 2012
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
0,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach
Sp. z o.o.
Fundacja dla AGH
25.000 zł
11.025,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego

„Promocja postaci Pucheroka i
Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”: 2012-2014

36.025,00 zł

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert”

25.062,63 zł

4.112,63 zł

20.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

XIII Międzynarodowy Festiwal
„Młodzi Artyści w Krakowie”

12.550,00 zł

2.550,00 zł

10.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

„Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy, Szkoła Podstawowa w
Zielonkach, gmina Zielonki” - cd. z

49.781,36 zł

49.781,36 zł
0,00 zł Województwo Małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

2013 r.
„Ec(h)o - environmental changes human obligation - (część II)”

5.000,00 zł

0,00 zł

5.000 zł
Samorząd Gminy Zielonki

2014
„Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy, Szkoła Podstawowa w
Zielonkach, gmina Zielonki” - cd. z
2013 r.

49.781,36 zł

„Promocja postaci Pucheroka i
Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”: 2012-2014
- cd. z 2013 r.

36.025,00 zł

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert” - edycja 2014

17.154,00 zł

„Ec(h)o - environmental changes human obligation - (część II)”

25.000 zł
11.025,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorząd
Województwa Małopolskiego
4.154,00 zł

21.900,00 zł

"Program profilaktyki uzależnień
behawioralnych „Gra profilaktyczna
CUDER” – edycja 2014

75.900,00 zł

13.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

20.602,40 zł
31.397,60 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

47.000,00 zł

"Dobra Książka Czyni Cuda animacja czytelnictwa w gminie
Zielonki"

„Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy, Szkoła Podstawowa w
Bibicach, gmina Zielonki”

49.781,36 zł
0,00 zł Województwo Małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

21.900 zł
0,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Samorząd Gminy Zielonki
15.900,00 zł

60.000 zł
Minister Zdrowia

48.131,10 zł
0,00 zł Województwo Małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

48.131,10 zł

2015
„Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy, Szkoła Podstawowa w
Bibicach, gmina Zielonki” - cd. z
2014 r.

48.131,10 zł

48.131,10 zł
0,00 zł Województwo Małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert” - edycja 2015
"Program profilaktyki uzależnień
behawioralnych „Gra profilaktyczna
CUDER” – II-ga edycja 2015 "
„Non omnis moriar” - Dziedzictwo
kulturowo - historyczne gminy
Zielonki

12.693,47 zł

2.693,47 zł

10.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

145.300 zł
88.850,00 zł Minister Zdrowia
Samorząd Województwa Małopolskiego

234.150,00 zł

9.400,00 zł

2.404,54 zł

7.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

35.600 zł
Powiat Krakowski
16.679,48 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

"Echo III (Environmental changes
human obligation Odpowiedzialność człowieka za
zmiany w środowisku)"

52.279,48 zł

„Młodzi = Świadomi, czyli
budowanie świadomości ekologicznej
u dzieci”

11.657,02 zł

2.657,02 zł

„Eko Uczeń”

17.569,30 zł

7.569,30 zł Samorząd Województwa Małopolskiego 10.000 zł

9.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2016
26.800,00 zł

Powiat Krakowski 8.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego 9.000 zł

„Powietrze na wagę złota”

52.000,00 zł

„Eko Uczeń II”

17.141,73 zł

9.141,73 zł Samorząd Województwa Małopolskiego 8.000 zł

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert” - edycja 2016

13.266,24 zł

3.266,24 zł

10.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2017
„Lokalne, ekologiczne
gospodarowanie odpadami”

43.426,00 zł

Powiat Krakowski 5.000
5.515,27 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie 32.910,73

"Powietrze na wagę złota 2"

18.332,80 zł

3.432,80 zł Samorząd Województwa Małopolskiego 9.000 zł

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert” - edycja 2017

10.783,73 zł

2.083,73 zł

7.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

„Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta
z Zielonek na Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych i
Mażoretek w mieście Pecs na
Węgrzech”

3.232,74 zł Powiat Krakowski
11.595,35 zł Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w
0,00 zł
Zielonkach
5.209,99 zł Wpłaty uczestników

20.038,08 zł

2018
„Powietrze na wagę złota 3”

9.900 zł

4.900 zł Powiat Krakowski 5.000 zł

„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert” – edycja 2018

13.414,87 zł

3.418,87 zł

10.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

„Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła
Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy
– rękodzieło, warsztaty rzemiosła,
malarstwa i kulinariów, zapomniane
zajęcia i zawody, promocja lokalnej
twórczości, integracja ekologiczna 3
Sołectw Gminy Zielonki”

13.697,60 zł

4.397,60 zł

Samorząd Województwa Małopolskiego 6.000 zł
Gmina Zielonki 3.300 zł

23.929,00 zł

6.750,00 zł

19.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

30.920,00 zł

14.666,00 zł

2019
Projekt edukacyjny „Bogumiła
Gizbert-Studnicka zaprasza na
koncert” - edycja 2019
„Powietrze na wagę złota 4” edycja IV

„Termoaktywni”

„Ekospołeczni. Wszystko co
chcielibyście wiedzieć o byciu eko,
ale baliście się zapytać.” edycja 2019

Powiat Krakowski 5.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego 8.254 zł

79.906,00 zł

Samorządy Gmin: Zielonki (5.000 zł), Michałowice
(5.000 zł), Mszana Dolna (1.000 zł), Igołomia
9.506,00 zł Wawrzeńczyce (3.500 zł)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie 55.900 zł

82.856,00 zł

80.656 zł
2.200,00 zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Narodowy Instytut
Wolności

„Nauka kosmiczna przygoda”

6.851,00 zł

1.851,00 zł Samorząd Województwa Małopolskiego 5.000 zł

„Lokalne, ekologiczne
gospodarowanie odpadami” edycja III

11.600,00 zł

3.600,00 zł

8.000 zł
Samorząd Gminy Zielonki

„Jubileusz 65-lecia Biblioteki
Publicznej w Zielonkach oraz
5–lecia Izby Regionalnej w
Zielonkach”

9.251,29 zł

6.751,29 zł

2.500 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2020
„Energetyczny oddech”

„Ekospołeczni. Wszystko co
chcielibyście wiedzieć o byciu eko,
ale baliście się zapytać.” edycja 2020

75.400,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie 46.000 zł
9.900,00 zł Samorządy Gmin: Zielonki 7000 zł, Michałowice 5000 zł,
Igołomia-Wawrzeńczyce 6000 zł, Mszana Dolna 500 zł,
Szaflary 2000 zł.

83.050,00 zł

76.550 zł
6.500,00 zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Narodowy Instytut
Wolności

„Tradycyjne receptury
podkrakowskich wsi" - warsztaty
kulinarne dla Kół Gospodyń
Wiejskich

8.774,93 zł

2.774,93 zł

6.000 zł
Powiat Krakowski

„Kultura Krakowska Utrwalona na
Płótnie”

6.400,00 zł

1.400,00 zł

5.000 zł
Powiat Krakowski

„Bogumiła Gizbert Studnicka
zaprasza na koncert” – edycja 2020

6.861,00 zł

1.861,00 zł

5.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

2021
„Uzależnieni od tlenu”

17.100,00 zł

Powiat Krakowski 11.500 zł
2.600,00 zł Samorządy Gmin: Zielonki 1.000 zł, Michałowice
1.000 zł, Igołomia-Wawrzeńczyce 1.000 zł.

„Kropla drąży skałę”

68.600,00 zł

5.100,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie 48.000 zł

Samorządy Gmin: Zielonki 7000 zł, Michałowice
3000 zł, Igołomia-Wawrzeńczyce 5000 zł, Mszana Dolna
500 zł.
„LEGO IV - Lokalne, ekologiczne
gospodarowanie odpadami”
edycja IV

11.600,00 zł

3.600,00 zł

8.000 zł
Samorząd Gminy Zielonki

„Bogumiła Gizbert Studnicka
zaprasza na koncert” – edycja 2021

9.600,00 zł

2.600,00 zł

7.000 zł
Samorząd Województwa Małopolskiego

"Koła gospodyń wiejskich –
odnajdywanie tradycji"

7.840,00 zł

2.300,00 zł

5.540 zł
Powiat Krakowski

OPISY WYŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTÓW
Projekt edukacyjny dla młodzieży „Wirtualne Muzeum Lokalne”
Zaproszona do projektu młodzież stworzyła internetowe muzeum. Jego celem było pokazanie miejscowych pamiątek świadczących o pochodzeniu i kulturze
mieszkańców gminy Zielonki, a pośrednio stworzenie pomostu pomiędzy historią i współczesnością, poprzez dialog młodych i pokolenia osób pamiętających
stare dzieje gminy. Eksponatami muzeum są: fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku, znanych postaci
historycznych, uroczystości, zabytków i ciekawych budowli, fotografie strojów, przykłady legend, gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości,
etc.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ i Gminy Zielonki.
Projekt edukacyjny dla młodzieży "Komputer - Świat Bez Ograniczeń"
W ramach półrocznego projektu 57 osobowa grupa młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich, brała udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych.
Podczas spotkań informatycznych młodzież uczyła się obsługi komputera i oprogramowania służącego przygotowywaniu aplikacji internetowych,
samodzielnego konstruowania stron www, zarządzania projektami. W czasie kilku sesji wyjazdowych, młodzież pozyskiwała materiał informacyjny
publikowany później na stronach www. Jednym z rezultatów projektu było zbudowanie i uruchomienie 19 stron internetowych każdej miejscowości gminy
Zielonki.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ i Gminy Zielonki.
Projekt edukacyjny dla dorosłych "Klub Dobrego Rodzica"
Zorganizowany i poprowadzony gminny punkt konsultacyjno-doradczy dla rodziców. Jedną z inspiracji jego powstania była zgłaszana przez rodziców
potrzeba zwiększania ich wiedzy na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem. Odbyliśmy cykl zajęć

informatycznych poświęconych uczeniu rodziców metod monitorowania informacji, których poszukuje ich dziecko na stronach internetowych oraz metod
wczesnego zapobiegania kontaktom dzieci z niepożądanymi treściami w sieci www. Zrealizowaliśmy także: kurs wychowawczej metody Gordona i Dobsona;
spotkania o tematyce dopasowanej do potrzeb uczestników; indywidualne konsultacje. Projekt został powiązany z zajęciami świetlicowymi dla dzieci.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego.
Projekt edukacyjny „Osada z Pradziejów”
Opracowanie i przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej z udziałem ponad 200 osób. Projekt realizowany w plenerze, w
rekonstruowanej wiosce z pradziejów, wykorzystującej specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000
lat. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego. W przystępnej
formie i wyjątkowym otoczeniu dzieci i młodzież otrzymają istotne dla nich treści wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale
jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez
uczestników zajęć. Podczas zajęć w “pradziejach” wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, dla których po serii zajęć ogólnych organizujemy
specjalne szkolenia. Celem tych zajęć jest wsparcie młodych ludzi i przekazanie im narzędzi do aktywizacji swoich środowisk lokalnych.
Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.
Międzygminny projekt społeczny „Pilotażowy Program Leader+ Schemat I i Schemat II”
Współorganizacja i realizacja dwóch edycji europejskiego programu Leader+ mobilizującego do współpracy społeczności lokalne, którego rezultatem było
powołanie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” i pozyskanie 880.000 zł na projekty społeczne 7 gmin powiatu
krakowskiego (Igołomia_Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Wielka-Wieś, Zabierzów, Liszki).
Jako partner społeczny, stowarzyszenie jest członkiem Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”. W ramach 4-letniej współpracy, wspólnie
przygotowanego projektu i pozyskanych funduszy z europejskiego programu Leader+, współrealizowaliśmy projekt wdrażający założenia Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 tworzących ją gmin, graniczących z północnym Krakowem. Poszczególne działania związane z realizacją projektu
Korony, również z udziałem naszego stowarzyszenia są udokumentowane na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl .
Program realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rolnictwa.
Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów I” (2007)
Cykl szkoleń dla 24 młodych profilaktyków. Przygotowanie rekrutującej się spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli, kadry opiekunów do
pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich. Z programu skorzystało 746 dzieci z całej Małopolski, uruchomiono świetlicę środowiskową w Gminie Zielonki oraz
rozszerzono ofertę profilaktyczną w świetlicach o program „Saper”. Przygotowano kadrę profilaktyków do pracy w świetlicach spośród studentów. W ramach
programu przeprowadzono szkolenia realizatorów programów: „Archezja”, „Saper”, „alkohol kradnie wolność”, lektorów zajęć ekologicznych i innych .
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć
praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone
metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej

scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak
rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.
Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, scenariusze zajęć i warsztatów
nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pradom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.
Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk
lokalnych.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale
jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez
uczestników zajęć.
Do pobrania plik audio (adres: http://www.zielonki.pl/images/stories/do pobrania/arche.mp3 wejście poprzez ctrl+lewy klawisz myszki lub proszę wkleić do
przeglądarki).
Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 30.000 zł.
Projekt ekonomiczny „Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007”
Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy
społeczeństwa w zakresie ekonomii”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach
Sp. z o.o., które jest jednoosobowym podmiotem komunalnym gminy Zielonki prowadzącym działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
sanitarnych od mieszkańców gminy. Okres 10 lat działalności przedsiębiorstwa stał się okazją do podsumowania i nakreślenia szkicu jego dalszego rozwoju.
Realizacji tego zadania stowarzyszenie podjęło się wspólnie z wyżej wymienionymi, poprzez udział finansowo-merytoryczny w opracowaniu „Analizy
ekonomicznej”; budżet projektu 6.000 zł.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Zielonki i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach.
Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem”
Kampania społeczna skierowana do młodych kierowców w wieku 18 – 30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy
kierowców i społeczeństwa Małopolski (www.bezpromilowo.pl). Kampania skierowana na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszanie
liczby nietrzeźwych kierowców.
Mając świadomość, że następną ofiarą pijanego kierowcy może być bliska nam osoba (dziecko, rodzic, przyjaciel) lub my sami, chcemy, aby wsiadający za
„kółko” był trzeźwy - bo życie naszych bliskich jest ważniejsze, niż chwilowa przyjemność promilowego kierowcy.
Głównymi celami kampanii było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka
transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu.
Cele bezpośrednie kampanii
• kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości,
• tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu,
• ograniczanie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu,

• wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości,
• promowanie samokontroli trzeźwości,
• uruchomienie wśród kierowców zwyczaju korzystania z alkotestów przed rozpoczęciem jazdy, w sytuacji gdy mogą mieć wątpliwości, co do stanu swej
trzeźwości.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 100.000 zł.
Projekt edukacyjny dla młodzieży "Akademia Mistrzów II" (2008)
Cykl szkoleń dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów przyszłych pedagogów i nauczycieli.
Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 świetlicach środowiskowych i szkołach na terenie trzech Gmin
Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała). W programie wzięło udział 746 dzieci z całej małopolski, 459 uczestnicząc w
programie „Archezja”, pozostałe 287 w programie „Saper”. Wyłoniono liderów grupowych wśród uczestników zajęć „Archezji”, Uruchomiono jedną świetlice
środowiskową w Węgrzcach w Gminie Zielonki. Poszerzono oferty świetlic środowiskowych w dwóch gminach (Zielonki i Jerzmanowice-Przeginia) o
program ‘Saper’.
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć
praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone
metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej
scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak
rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.
Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, scenariusze zajęć i warsztatów
nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pradom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.
Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk
lokalnych.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale
jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez
uczestników zajęć.
Do pobrania plik audio (adres: http://www.zielonki.pl/images/stories/do pobrania/arche.mp3 wejście poprzez ctrl+lewy klawisz myszki lub proszę wkleić do
przeglądarki).
Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 22.000 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Świat z Plastiku”
Projekt wskazujący na obecność tworzyw sztucznych w codziennym życiu człowieka. Podczas warsztatów edukacyjnych i zajęć terenowych, uczestnicy
projektu (młodzież 6 szkół gimnazjalnych, po jednej z każdej gminy wchodzącej w skład Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa) uczyła się

rozróżniać podstawowe rodzaje tworzyw, poznała cykl ich życia od surowca poprzez produkt do surowca wtórnego i metod jego wykorzystania. Projekt
pokazywał młodzieży tworzywa jako materiały konstrukcyjne, elementy samochodów, domowych instalacji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć proces
powstawania tworzyw sztucznych z surowców naturalnych jak i wtórnych, czyli jak można efektywnie wykorzystać odpady. Mieli okazję zetknąć się z
przedmiotami wykonanymi w całości lub w części z surowców wtórnych, półproduktami (granulaty, regranulaty, płatek PET i inne). Podczas odwiedzin na
Składowisku i Sortowni Odpadów Komunalnych Barycz w Krakowie uczniowie zobaczyli jak wielkie nakłady pracy oraz nakłady finansowe potrzebne są do
zagospodarowania odpadów w sposób niezagrażający środowisku.
Projekt pokazywał młodzieży tworzywa jako materiały konstrukcyjne, elementy samochodów, domowych instalacji. Nie pomijamy także związanego z tym
materiałem rozwoju rynku opakowań.
Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji
PlasticsEurope Polska.
Projekt edukacyjny „Alkoauto - Przekonaj się osobiście”
Projekt dotyczył bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem problemu nietrzeźwości młodych kierowców. Pokazujemy młodym kierowcom
jak wielkim zagrożeniem jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Również u pasażerów wzmacniamy krytyczną postawę wobec
nietrzeźwości kierowców. Uświadamialiśmy uczestników projektu, jak alkohol i inne używki wpływają na koncentrację prowadzących pojazdy. Istotą
projektu było wykonanie prototypu „alkoauta” - elektrycznego pojazdu imitującego opóźnienie reakcji kierowcy podobnej do reakcji po spożyciu alkoholu lub
narkotyków. Prezentowaliśmy go podczas licznych happeningów, gdzie młodzież mogła osobiście doświadczyć jazdy slalomem pojazdem z opóźnioną
reakcją.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ.
Projekt kulturowy ”Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”
Projekt osadzony w miejscowej tradycji promujący ludowe obrzędy Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Celem projektu było zachowanie zasobów
kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak
również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak
również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechniane zostały, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli
wybranych mediów. Działaniom towarzyszyła popularyzacja zwyczaju wśród 150 dzieci i młodzieży z terenu 3 gminpoprzez przeprowadzenie warsztatów pod
kierownictwem merytorycznym regionalisty i plastyka. Podczas tych zajęć młodemu pokoleniu został zaprezentowany zwyczaj, dzieci własnoręcznie
wykonajły element stroju zwyczajowego i nauczyły się tradycyjnej oracji. Warsztaty wpłynęły na rozwój oferty społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci i
młodzieży. Działanie miało niezaprzeczalny wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego terenów Korony Północnego Krakowa, jak również na
atrakcyjność turystyczną terenu. Działanie promowało obszarów wiejskich, umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Celem warsztatów było wskrzeszenie 500-letniej tradycji pucheroków i zachęta uczniów do udziału w Przeglądzie Pucheroków w Kwietną Niedzielę w
Bibicach.
Pucherokami stali się trzecioklasiści ze szkół podstawowych w Modlnicy, Bibicach i Raciborowicach, przedszkolaki z Węgrzc, uczniowie z Zielonek, Woli
Zachariaszowskiej, Owczar oraz Korzkwi.
Podczas warsztatów uczniowie oglądali na ekranie fotografie pucheroków z gminy Zielonki oraz filmy z tradycyjnego przeglądu w Bibicach z wygłaszanymi

przez dzieci oracjami. Uczestnicy warsztatów mogli przymierzyć tradycyjny, przedwojenny strój pucheroka – kożuszek ze słomianym powrósłem, ogromną
czapę wyplataną ze słomy oraz postukać zabytkową puchą.
Dzieci dowiadywały się także skąd pochodzi ten stary – blisko 500-letni zwyczaj – od żaków Akademii Krakowskiej, zwanych dawniej puerami.
Większą część warsztatów zajmowało samodzielne wykonanie czapki pucheroka. Na koniec, już w kolorowych czapach, z buziami wymalowanymi węglem,
dzieci uczyły się tradycyjnej mowy pucheroka. Poszczególne grupy opuszczały warsztaty obdarowane lalkami Pucheroka i Heroda oraz każde dziecko
otrzymało prezent - barwny folder opowiadający o tradycjach wielkanocnych i kolędniczych w gminie Zielonki.
Warsztatom towarzyszyła wystawa zdjęć pucheroków z gminy Zielonki z różnych lat. Każdy uczestnik został przygotowany w taki sposób, by mógł wziąć
udział w późniejszym "Przeglądzie Pucheroków". Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentujących Pucherokowe Warsztaty - www.facebook.com/ckpir , a
także tutaj oraz do obejrzenia filmu z warsztatów i Przeglądu Pucheroków w Bibicach - www.youtube.com
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorządu Województwa Małopolskiego.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki”
W projekcie zorganizowanym dwutorowo: dla młodzieży szkół podstawowych i dla młodzieży szkół gimnazjalnych, przedstawiliśmy problemy
gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej
zużyciem w przemyśle. Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków,
młodzież wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania
najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej. Tym samym wsparliśmy codzienne działania prowadzone w tym kierunku przez samorząd gminy Zielonki w
celu ochrony lokalnych zlewni rzek.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Dobre Rady na Plastikowe Odpady”
Stowarzyszenie we współpracy ze studentami specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych AGH przeprowadziło we wszystkich
zespołach szkół na terenie gminy Zielonki akcję edukacyjną: dwuetapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w
każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z
wzorcową gospodarką odpadami. Poznali system zbiórki, procesy przetwórstwa i metody zastosowania tworzyw sztucznych. Świadomość ekologiczną
mieszkańców poszerzono o rozesłanie drukiem bezadresowym broszury informacyjnej dot. gosp. odpadami z naciskiem na tworzywa sztuczne. Finałem
projektu był interaktywny międzyszkolny konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę i utrwalający zdobyte nawyki proekologiczne. Finaliści otrzymali nagrody
rzeczowe zakupione m.in. ze środków pozyskanych z dotacji Fundacji Nasza Ziemia.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia w wysokości 20.000 zł. Grant przekazała Fundacja PlasticsEurope Polska.
Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów III” (2009)
Intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych dla 16 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczowychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki
zintegrowanej w 8 świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zielonki. W programie wzięło udział 709 dzieci z całej małopolski, 405 uczestnicząc w

programie „Archezja”, 158 w programie „Saper” oraz 146 w programie „Archipelag Skarbów”. Wyłoniono liderów grupowych wśród uczestników zajęć
„Archezji”. Poszerzone zostały oferty świetlic środowiskowych o program „Saper”. Dodatkowo w programie NOE realizowanym jako pokazowy, wzięło
udział 150 uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.
Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy przygotowujemy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizujemy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć
praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone
metodą skautingu w Ośrodku Profilaktyki Problemowej ”Archezja” w innowacyjnej formie 3 dniowego obozu przetrwania, w szałasach, w wyjątkowej
scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego, uczące jak być wzorem dla młodszych; także kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak
rozminować agresję”; kurs wychowawców kolonijnych; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.
Wykorzystując specyfikę miejsca (Ojców) oraz fakt odkrycia w okolicy śladów osady neandertalskiej sprzed 70.000 lat, scenariusze zajęć i warsztatów
nawiązują do prehistorii, poruszając jednocześnie tematy bardzo aktualne dla człowieka współczesnego.
Bazując na „pomocach naukowych” - zestawach olbrzymich drewnianych klocków, uczestnicy zajęć na zasadzie klocków lego budują z nich symboliczny pradom; liny, urządzenia kuchenne, narzędzia domowego użytku symbolizują narzędzia z pradziejów.
Podczas zajęć wyszukujemy naturalnych liderów młodzieżowych, którym z kolei dajemy wsparcie, przekazując narzędzia do aktywizacji swoich środowisk
lokalnych.
Zajęcia, które poruszają emocje są niezapomniane. Prowokują do przemyśleń nad podstawowymi wartościami życia, niosą nie tylko treści edukacyjne, ale
jednocześnie wychowują. Kwestie przemocy, uzależnień, relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez
uczestników zajęć.
Do pobrania plik audio (adres: http://www.zielonki.pl/images/stories/do pobrania/arche.mp3 wejście poprzez ctrl+lewy klawisz myszki lub proszę wkleić do
przeglądarki).
Budżet projektu 39.300 zł. Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 28.000 zł.
Projekt edukacyjny „Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki”
Opracowanie spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany
program profilaktyki szkolnej. Program został zrealizowany w czterech gimnazjach (713 uczniów) w gminie Zielonki, poprzez co wspieramy młodzież na
drodze do odpowiedzialnej dorosłości. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder”
stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.
Projekt uzyskał dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 44.000 zł.
Projekt edukacyjny „Cuder - Grupowa gra edukacyjna"
„CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – pięciu sfer, w których rozwija się
człowiek. Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej
rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. CUDER wspomaga wychowanie poprzez obniżanie lęku oraz wzmacnianie
rozwoju duchowego. Gra, jak symulator życia, pozwala trenować sposoby rozwoju i uczy rozpoznawać zagrożenia. Równocześnie stanowi doskonałą okazję
do rozmów na ważne i istotne w życiu młodego człowieka tematy. Gra jest wykorzystywana w podczas zajęć profilaktycznych. Przeprowadzono zajęcia
profilaktyczno - wychowawcze w oparciu o grę edukacyjną, wśród młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych.

Projekt uzyskał dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 12.000 zł.
Projekt promocyjny „Niech kolęduje z nami cały świat”
Zespół wokalno-instrumentalny „Fermata” działający przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zaprezentował repertuar kolędowy w ramach
„Wieczoru Kolęd” organizowanego przez Wiślańskie Centrum Kultury. Koncert odbył się w kościele Ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Szczególnym elementem
wyjazdu, zwłaszcza dla najmłodszych wokalistów był integracyjny kulig.
Projekt uzyskał dotację Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 2.120 zł.
Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”
W ramach projektu, w którym wzięło udział 29 osób; w tym; 3 kuratorów sądowych, 15 pedagogów, 3 wychowawców świetlic, 4 nauczycieli i 6 pracowników
GOPS oraz 1 pracownik samorządowy, powołano „Klub Pedagoga”. To rodzaj "grupy wsparcia", która umożliwia dzielenie się osobistymi trudnościami
wynikającymi z działań podejmowanych w ramach czynności zawodowych. Spotkania Klubu są cennym źródłem pomysłów i informacji wzbogacających
warsztat pracy. Umożliwiają nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, wynikającymi z zaistniałych problemów
wychowawczych.
Projekt pogłębił integrację środowiska pedagogów pracujących w dwóch gminach, kuratorów sądowych oraz wychowawców. Spotkania Klubu umożliwią
nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z zaistniałych problemów wychowawczych.
Projekt uzyskał dotację Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 3.650 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Azbest is Not the Best”
Projekt adresowany do uczniów 25 klas gimnazjalnych z Gminy Zielonki (Bibice, Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Zielonki). Młodzież każdej z klas odbyła
zajęcia warsztatowo-szkoleniowe, m.in. w Elektrociepłowni Kraków oraz na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania SA w Krakowie.
Uczniowie zapoznali się zarówno z problemami globalnymi, jak i lokalnymi dotyczącymi gospodarki odpadami, w szczególności niebezpiecznymi.
Projekt uzyskał dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 4.740 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Świadomy nauczyciel - Świadomy uczeń - Świadome Społeczeństwo” - PROMESA
Projekt kierowany do nauczycieli (około 30 osób) ze wszystkich typów szkół w powiecie krakowskim. Uczestnicy biorą udział w wykładach dotyczących
surowców naturalnych, energetyki oraz gospodarki odpadami. Wszystkie te tematy stworzą razem cykl życia produktu od surowca poprzez produkt, aż do
odpadu i jego przetworzenia. Uczestnicy odwiedzają m.in. Składowisko i sortownię Barycz, Spalarnię odpadów niebezpiecznych Sarpi w Dąbrowie Górniczej,
Stację uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków i spalarnię osadów ściekowych w Krakowie. W zakładach tych zapoznają się z ich funkcjonowaniem, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie ochrony środowiska.
Dzięki spotkaniom z fachowcami z dziedziny inżynierii środowiska, górnictwa oraz wizytom w zakładach przemysłowych, nauczyciele mogą w sposób
kompetentny prezentować uczniom cele i efekty współpracy człowieka z przyrodą.

Projekt uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Projekt kulturowy „Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki”
Przedmiotem projektu jest wykonanie w 2013 roku drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki. Oznakowanie kieruje ruch turystyczny na
wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy, obejmujące następujące obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków:
1. Zamek w Korzkwi wraz z zespołem folwarcznym i parkiem
2. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi
3. Kościół parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z otoczeniem
4. Zespół dworski w Owczarach
5. Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy Murowanej
6. Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach
7. Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach
8. Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach
9. Kapliczka słupowa w Batowicach
Więcej poczytajcie i obejrzyjcie tutaj: Film i zdjęcia zabytków, Wizualizacje przygotowanego oznakowania, Miejsca w terenie z postawionymi znakami
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 25.000 zł.
Projekt edukacyjny „Małopolska Akademia Mistrzów IV - Żyjmy z Pasją” (2012)
Małopolska Akademia Mistrzów to intensywny cykl warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki. Oferta obozu skierowana jest do studentów pedagogiki i
kierunków pokrewnych, wolontariuszy, pracowników świetlic, nauczycieli i pedagogów, najchętniej w wieku od 18 do 25 lat.Mistrzowie, czyli profilaktycy,
naukowcy, artyści z dużym doświadczeniem i dorobkiem prowadzą warsztaty z grupą liderów, którzy następnie pracują z dziećmi i młodzieżą, prowadząc
zajęcia plenerowe (artystyczne, archeologiczne i ekologiczne) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Podczas szkoleń uczestnicy nauczą się też
praktycznej realizacji programów profilaktycznych „Archezja” i „Cuder”. Z kolei trzy dni warsztatów poświęcone są na opracowanie i wdrożenie scenariuszy
zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Warsztaty i zajęcia prowadzone są w formie podróży przez Ojcowski Park Narodowy, zaś powstałe
scenariusze mogą być dalej wykorzystywane w szkołach przez wychowawców i nauczycieli. Organizowana po raz czwarty Małopolska Akademia Mistrzów
skierowana jest do ludzi chcących rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne, dla kandydatów na „mistrzów”, czyli przewodników dla młodszych i mniej
doświadczonych życiowo od siebie.
Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 48.655,00 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Błyszczę przykładem – Oszczędzam wodę”
Część szerszego projektu ekologicznego. Dynamiczny przyrost liczby mieszkańców w podkrakowskich gminach powoduje znaczne zwiększenie
zapotrzebowania na wodę. Istniejące instalacje, zwłaszcza latem nie są w stanie zaspokoić potrzeb. Postawić należy sobie pytanie, czy wszystkie potrzeby są
tymi rzeczywistymi. Wychodząc z założenia, że wpajanie dobrych nawyków zaczyna się od najmłodszych lat, opracowaliśmy projekt skierowany

bezpośrednio do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Gmin Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, IgołomiaWawrzeńczyce. Przebieg projektu zakłada także zaangażowanie rodziców w prace domowe dzieci, co pozwoli na dotarcie do nich z kampanią edukacyjną w
sposób inny niż ulotka, która zazwyczaj przed przeczytaniem trafia do kosza i to nie koniecznie na papier.
Projekt uzyskał dofinansowanie Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 4.000 zł.
Projekt kulturowy „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa”
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie lalek Pucheroka i Heroda w łącznej ilości 475 sztuk, w ich unikatowych w strojach zwyczajowych.
Obie postacie stanowią osobliwości unikatowej już, lokalnej tradycji.
Postać Heroda to bohater ludowego przedstawienia bożonarodzeniowego, którego treść opiera się na fragmencie Ewangelii, opisującym rzeź niewiniątek i
śmierć króla Heroda Wielkiego.
Postać Pucheroka wywodzi się, nie jak to zwykle bywa ze zwyczaju ludu, ale od żaków szkolnych. Jeszcze w XVIII wieku w Krakowie w Niedzielę Palmową
po nabożeństwie żacy ustawiali się w dwa rzędy w kościele i recytowali żartobliwe wierszowane oracje, często trawestując pieśni religijne. Potem przenieśli
się na podkrakowskie wsie głównie na północ od Krakowa. Wsie te stanowiły spożywcze zaplecze Krakowa, stąd bogate gospodynie hojniejsze były dla
ubogich żaków. Dziś Pucheroki o świcie zobaczyć można zaledwie w czterech miejscowościach: w Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach (tereny dzisiejszej
gminy Zielonki) i Tomaszowicach (gmina Wielka Wieś), i jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie ten zwyczaj występuje.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 25.000 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Energia z Kosza”
Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, sześcioma samorządami gminnymi oraz Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zainicjowane zostały działania edukacyjne skierowane do uczniów klas II gimnazjów znajdujących się na terenie 6 gmin objętych obszarem działania i
współpracujących z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Zadanie miało na celu przedstawienie zakładów termicznego
unieszkodliwiania odpadów jako jednego z elementów racjonalnej gospodarki odpadami.
Uczniowie z 32 klas wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Grupy Naukowej Pro Futuro działającej przy Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającej m.in. doktorantów inżynierii środowiska. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z sytuacją w gospodarce odpadami
w ujęciu globalnym jak i lokalnym. W ramach projektu odbyły się zajęcia terenowe, w których wzięli udział przedstawiciele każdej ze szkół. Odwiedzili oni
m.in. zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego MPO w Krakowie, jako przykład firmy
przetwarzającej odpady na paliwo alternatywne. Zajęcia odbyły się również w elektrociepłowni w Krakowie, gdzie 15% spalanego paliwa to odpady
przetworzone na paliwo alternatywne. Efektem projektu było zracjonalizowanie podejścia do tematu spalarni odpadów komunalnych. Przedstawienie sytuacji,
w których odpady spalane są np. przy produkcji ciepła i energii elektrycznej ukazało młodzieży, iż możliwość odzysku energii z odpadów w sposób zgodny z
zasadami ochrony środowiska jest rozwiązaniem korzystnym, podkreślającym jednak, iż na pierwszym miejscu należy stawiać ograniczanie powstawania
odpadów oraz ich recykling.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Stowarzyszenia Korona
Północnego Krakowa. Udział finansowy leżący po stronie naszego stowarzyszenia to kwota 4.240 zł.

Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2013
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2013 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu. Kolejna
edycja obejmuje 8 koncertów bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywają się raz w miesiącu w pięknych wnętrzach krakowskich
barokowych kościołów oraz w prestiżowych salonach i teatralnych salach. Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym
uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty
te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp.
Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych.
W tym roku zaplanowany jest jeden taki spektakl ”Mozart con amore”. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w
trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów
– profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu
atrakcji artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 20.000 zł.
Projekt edukacyjny XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”
XIII międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” istnieje od 2000 roku i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Jego
edycję w 2013 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu prof. Bogumuły
Gizbert-Studnickiej. Celem XIII już festiwalu jest między innymi wymiana doświadczeń młodych artystów z ich młodymi partnerami z zagranicy oraz z ich
mistrzami – profesorami. Projekt stwarza szanse dla młodych artystów, żeby wymienić się doświadczeniami, zadebiutować, wspólnie stworzyć nowe premiery
spektakli operowych i spektakli muzyczno – tanecznych w nowym ujęciu reżyserskim. Projekt pomaga młodym artystom poszerzyć dotychczasowe
umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do
pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Projekt służy rozwojowi ich talentów.
Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym w okresie wakacyjnym i bardzo turystycznym wielu atrakcji artystycznych na wysokim poziomie i
promuje miasto Kraków, kiedy jeszcze państwowe instytucje artystyczne mają przerwę wakacyjną.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł.
Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy, Szkoła Podstawowa w Zielonkach, gmina Zielonki”
Projekt realizowany w partnerstwie z Shamrock School of Languages Zielonki.
Niniejszy projekt to dla dzieci ogromna szansa poznawania języka angielskiego oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez
zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów
anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.
Bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze, materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną kadrę
trenerską, certyfikat końcowy.
Grupę docelową w projekcie stanowi 65 dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej w Zielonkach.
Projekt zrealizowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego za

pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 49.781,36 zł.

Ekologiczny projekt edukacyjny „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)”
Projekt realizowany w l. 2013-2014 w ramach części zadania publicznego wspieranego z budżetu gminy Zielonki, w ramach szerszego projektu edukacyjnego
obszaru Korony Północnego Krakowa pt. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych i I-III gimnazjów z gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce. Projekt
realizowany przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem Gminy Zielonki, Fundacji
dla AGH (Grupa Naukowa Pro Futuro) oraz Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w prowadzeniu projektów z zakresu edukacji ekologicznej zidentyfikowaliśmy potrzebę rozszerzenia oferty edukacyjnej.
Dotychczas prowadzone działania skupiały się na szczegółowo wskazanym temacie jak np. odpady czy woda. Wyciągając wnioski z poprzednich działań
zauważamy, że zapotrzebowanie szkół na uzupełniające się treści jest zróżnicowane. Dlatego opracowujemy i wdrażamy program umożliwiający szkołom
wybór tematu zajęć dodatkowych dostosowanego do potrzeb konkretnej klasy. W ramach oferty proponujemy poruszenie kwestii wielu komponentów
środowiska: Poza popularnymi wśród edukacji ekologicznej tematami dotyczącymi oszczędzania wody i sortowania odpadów, przygotowane zostaną lekcje
dotyczące takich dziedzin jak: hałas i wibracje, jakość powietrza, zasoby naturalne, czy energetyka konwencjonalna i odnawialna. Zajęcia szkolne oparte są
głównie na praktycznym wykorzystaniu prezentowanych treści. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum
wszystkich szkół z terenu Gminy Zielonki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Gminy Zielonki w 2013 r. w wysokości 5.000 zł i w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20.602,40 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2014

Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2014 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu. Kolejna
edycja obejmuje 6 koncertów bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywają się raz w miesiącu w pięknych wnętrzach krakowskich
barokowych kościołów oraz w prestiżowych salonach i teatralnych salach. Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym
uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty
te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp.
Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych.
Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym,
stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej
pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 13.000 zł.
Projekt edukacyjny „Dobra Książka Czyni Cuda  animacja czytelnictwa w gminie Zielonki”
Pokazujemy, jak dobre książki pomagają człowiekowi w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Próbujemy zainteresować czytelników książką w

nieco odmienny sposób. Poprzez odpowiedni dobór treści oraz form pracy z czytelnikiem, w atrakcyjny sposób pokazujemy korzyści ze spędzania wolnego
czasu poprzez kontakt z właściwie dobraną lekturą, niezależnie od wieku. Projekt oparty jest na wykorzystaniu specjalnie dobranej literatury do rozwijania nie
tylko sfery intelektualnej człowieka, ale również duchowej, emocjonalnej, fizycznej, a także wzmacnianiu relacji międzyludzkich. Projekt kierujemy do dzieci
i młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Stawiamy sobie także za zadanie promowanie współpracy i komunikacji międzypokoleniowej. Projekt składa się z sześciu
głównych tematów: "Literatura od kuchni", "Stymulacja pamięci i rozwoju intelektu", "Czy słowo może wspierać i leczyć ?", "Emocje w literaturze i w życiu",
"Książki, które łączą pokolenia", "Podróże małe i duże", a także jednej większej imprezy  Pikniku Bibliofilskiego. Spotkania są prowadzone m.in. przez:
biblioterapeutów, dietetyka, psychologa oraz literaturoznawcę. Do realizacji wykorzystujemy potencjał wolontariuszy  uczniów Zespołu u Szkół w Korzkwi
działających przy Klubie Wolontariatu, rodziców, mieszkańców, pracowników Biblioteki w Przybysławicach.
Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.900 zł oraz Samorządu Gminy Zielonki w wysokości
2.000 zł.
Projekt profilaktyczny "Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER” – edycja 2014
Program „Gra profilaktyczna CUDER” został pomyślany, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Został
przygotowany zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej. Dzięki szerokiemu zakresowi treści program dobrze nadaje się do roli czynnika
wiążącego i podsumowującego inne elementy programu profilaktycznego szkoły. Forma gry planszowej stanowi dobrą alternatywę dla gier komputerowych
wyprowadzając uczniów ze świata wirtualnego do grupy rówieśników. Pozwala na trening zachowań społecznych, jest „symulatorem życia” na planszy.
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej szkole dużego mitingu z uczniami klas V i VI, podczas którego wprowadzona zostaje gra, jako sposób na spędzanie
wolnego czasu poza światem wirtualnym oraz pokazane zostają sposoby na racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. Każda klasa obecna na
spotkaniu otrzymuje grę planszową i wraz z trenerem oraz wychowawcą udaje się na warsztaty praktycznego wykorzystania tego narzędzia. Integralną częścią
projektu są spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, w czasie których zwrócona zostaje uwaga na zagrożenia związane z
komputerami i internetem oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia. Uczestnicy spotkania otrzymują ulotkę.
Pokazane zostaną również sposoby na aktywizację młodych ludzi, którzy przedkładają świat wirtualny i relacje tam nawiązywane nad związki zawierane w
świecie realnym. Dodatkowo wychowawcy są instruowani przez trenerów jak w najefektywniejszy sposób wykorzystywać grę profilaktyczną w przyszłości.
Podczas spotkań z każdą z grup docelowych przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne połączone z badaniem poziomu zagrożeń w danej szkole i społeczności.
Więcej na stronie www.cuder.pl .
Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Zdrowia w wysokości 60.000 zł
Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy, Szkoła Podstawowa w Bibicach, gmina Zielonki”
Projekt realizowany w partnerstwie z Shamrock School of Languages Zielonki.
Niniejszy projekt to dla dzieci ogromna szansa poznawania języka angielskiego oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez
zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów
anglosaskich poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.
Bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze, materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną
kadrę trenerską, certyfikat końcowy.
Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej w Bibicach.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego za
pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 48 931,16 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2015
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2015 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu. Kolejna
edycja w 2015 r. obejmuje 4 koncerty muzyczno-poetycko-baletowych bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywają się w pięknych
wnętrzach Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Domu Kolejarza w Krakowie oraz w Kościele Św. Maksymiliana w Tarnowie. Projekt
promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych
uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i
zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i
odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie
studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów –
profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji
artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł.
Projekt profilaktyczny "Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER” - II-ga edycja 2015
Program „Gra profilaktyczna CUDER” został pomyślany, jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Został
przygotowany zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, uniwersalnej. Dzięki szerokiemu zakresowi treści program dobrze nadaje się do roli czynnika
wiążącego i podsumowującego inne elementy programu profilaktycznego szkoły. Forma gry planszowej stanowi dobrą alternatywę dla gier komputerowych
wyprowadzając uczniów ze świata wirtualnego do grupy rówieśników. Pozwala na trening zachowań społecznych, jest „symulatorem życia” na planszy.
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej szkole dużego mitingu z uczniami klas V i VI, podczas którego wprowadzona zostaje gra, jako sposób na spędzanie
wolnego czasu poza światem wirtualnym oraz pokazane zostają sposoby na racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. Każda klasa obecna na
spotkaniu otrzymuje grę planszową i wraz z trenerem oraz wychowawcą udaje się na warsztaty praktycznego wykorzystania tego narzędzia. Integralną częścią
projektu są spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, w czasie których zwrócona zostaje uwaga na zagrożenia związane z
komputerami i internetem oraz jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia. Uczestnicy spotkania otrzymują ulotkę.
Pokazane zostaną również sposoby na aktywizację młodych ludzi, którzy przedkładają świat wirtualny i relacje tam nawiązywane nad związki zawierane w
świecie realnym. Dodatkowo wychowawcy są instruowani przez trenerów jak w najefektywniejszy sposób wykorzystywać grę profilaktyczną w przyszłości.
Podczas spotkań z każdą z grup docelowych przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne połączone z badaniem poziomu zagrożeń w danej szkole i społeczności.
Więcej na stronie www.cuder.pl .
Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Zdrowia w wysokości 109.000 zł oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 36.300 zł.
„Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy Zielonki

Projekt polegał na opracowaniu i skatalogowaniu w formie papierowej i elektronicznej zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic i pamiątkowych tablic
znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Terenem realizacji projektu były cmentarze parafialne w Zielonkach i w Korzkwi, cmentarze choleryczne oraz
zabytkowe pomniki i kapliczki na terenie całej gminy. Pomnik jest ostatnim nośnikiem informacji o człowieku, który pod nim spoczywa. Ze starych
zabytkowych tablic można czerpać wiedzę o historii regionu. Z pozoru błahe detale, np. rodzaj kamienia lub kształt wykutej czcionki, czy zdobienia, mogą być
źródłem wiedzy. Porównując nagrobki, można się dowiedzieć m.in. o stopniu analfabetyzmu, czy panującej niegdyś modzie.
Poprzez ten projekt przypominamy stare, zapomniane mogiły i zachęcamy mieszkańców, aby również oni o nie dbali, aby w ten sposób przywrócić pamięć
ludziom kiedyś tu mieszkającym.
Uczestnicy zadania sporządzili dokumentację prac (fotograficzną i inwentaryzacyjną) oraz dokonali konsultacji historyczno-archiwalnych.
Efekty swojej pracy oprócz zamieszczenia na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Zielonkach w zakładce Izba Regionalna, przedstawili w czasie
wygłoszonych prelekcji w: Zespole Szkół w Zielonkach oraz w Zespole Szkół w Korzkwi.
Zachętą młodzieży do dbania i odwiedzania starych zapomnianych mogił, była lekcja historii „na żywo” czyli gra terenowa „Galicjana 2015”. Nasza
przeszłość - piękna, ale i bolesna wymaga od nas, aby się nią chwalić, a przede wszystkim, aby o nią dbać.
Zwieńczeniem projektu była wystawa prac fotograficznych uczestników projektu zorganizowana w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz
podsumowujące spotkanie, wraz z prezentacją zakładki Izby Regionalnej na stronie internetowej biblioteki. Galeria zdjęć.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.
"Echo III (Environmental changes human obligation - Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku)"
Projekt jest kontynuacją formy zaproponowanej szkołom woj. małopolskiego w 2014 roku. Zgłaszane zapotrzebowanie szkół nie zostało w pełni zrealizowane
w ramach projektu Echo II. Nauczyciele wybiorą jeden z 7 tematów (2h /klasa). Uczniowie przepytają dorosłych z wiedzy o środowisku. Będąca w posiadaniu
Stowarzyszenia gra edukacyjna zostanie wykorzystana do pracy z kołami zainteresowań w gimnazjach i podczas zajęć w szkołach średnich. Nauka poprzez
zabawę zaprowadzi uczestników do międzyszkolnego konkursu z wykorzystaniem Echo-gry. Gra wymaga analitycznego myślenia i szerokiego zakresu
wiedzy o zjawiskach zachodzących w środowisku. Wiedzę tę uczestnicy konkursu zdobędą podczas spotkań instruktażowych w szkołach oraz dzięki
konsultacjom z trenerami (skype - w wyznaczonych godzinach).
Projekt realizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego w wysokości 16.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w wysokości 19.600 zł.
„Młodzi = Świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci”
Stowarzyszenie kontynuując wieloletnią współpracę z kołem naukowym Ekospirit z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadziło badania jakości wody w
Prądniku, wraz z lokalizacją miejsc ewentualnego występowania zanieczyszczeń, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Nastąpiła
również wstępna identyfikacja miejsc występowania ewentualnych nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki. Poprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne w
wśród uczniów klas IV – VI Zespołu Szkół w Zielonkach. Działania miały na celu uświadomienie młodzieży, jak ważne jest dbanie o środowisko oraz o samą
wodę. Dzieci zostały przeszkolone w zakresie ochrony wód i zainteresowane tematem badań jakości wody w rzece. Zdobyły ponadprogramową wiedzę, którą
mogły wykazać się podczas testu i konkursu artystycznego. Dzięki przeprowadzonym badaniom sporządzony został raport na temat parametrów jakości wody
rzeki Prądnik oraz raport poprojektowy. Galeria zdjęć.

Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 9.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Eko Uczeń”
We współpracy z kołami naukowymi AGH wykonaliśmy projekt edukacyjno badawczy. Jego motywem przewodnim była ocena efektywności energetycznej
budynku szkoły w Woli Zachariaszowskiej. Studenci w ramach projektu wzięli udział w szkoleniu z przeprowadzania audytów, a następnie przeprowadzili
cykliczne zajęcia dla uczniów, zakończone konkursem z nagrodami. Zajęcia prowadzone w szkole dotyczyły głównie zagadnień związanych z energetyką,
ekologią, budownictwem energooszczędnym, rodzajami ogrzewania oraz z odnawialnymi źródłami energii z ich praktycznym wykorzystaniem w instalacjach.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu mierniczego. W rezultacie projektu powstał raport o efektywności
energetycznej budynku, który został wykonany w celu znalezienia optymalnego rozwiązania termomodernizacji obiektu - zmierzającego do redukcji kosztów
eksploatacji budynku. Efektem finalnym są również świadomi procesów termicznych uczniowie i studenci, którzy zdobyli doświadczenie merytoryczne w
swoim kierunku kształcenia oraz administracyjne w zakresie zarządzania projektem. Prezentacja podsumowująca projekt.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Powietrze na wagę złota”
Stowarzyszenie we współpracy z kołem naukowym Bozon z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, utworzyło sieć monitorującą zanieczyszczenie pyłami
powietrza w gminie Zielonki. Sieć składa się z 16 czujników mierzących stężenie pyłów PM 2.5 i PM 10 w powietrzu, które zostaną skalibrowane przy
współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Czujniki umieszczone
zostały na budynkach szkół. W czasie rzeczywistym wyniki pomiarów jakości powietrza automatycznie umieszczane są na stronie internetowej
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki (SRGZ). Rozmieszczenie czujników zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach pozwala na przeprowadzenie analizy
przestrzennej pyłów PM 2.5 i PM 10 oraz zapewnia mieszkańcom wiedzę o poglądowym stanie powietrza w najbliższym otoczeniu. Aktualne dane jakości
powietrza zwiększają świadomość mieszkańców oraz dostarczają im informacji kiedy najlepiej jest pozostać w domu lub podejmować aktywność fizyczną na
powietrzu lub jaki skumulowany efekt emisji zanieczyszczeń widoczny jest na „ich podwórku”. Poprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne w szkołach z
zakresu metod pomiaru jakości powietrza. Uzyskane dane pozwoliły na ocenę przyjętych kierunków działań w zakresie ochrony powietrza. Przeprowadzone
zostały badania gradientu stężenia pyłu przy użyciu kilku czujników umieszczonych na różnych wysokościach w tej samej szkole. Zwiększyło to wiedzę o
„zachowaniu” pyłów obecnych w powietrzu. https://www.youtube.com/watch?v=FOZ_vWvwUxg&t=9s
Projekt realizowany przy wsparciu: Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 9.000 zł oraz Powiatu Krakowskiego w wysokości 8.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Eko Uczeń II”
We współpracy z kołami naukowymi AGH przeprowadziliśmy audyt energetyczny dwóch szkół w gminie Zielonki. Audyt opierał się o analizę
termoizolacyjności budynków i kosztów zużycia energii na jego ogrzewanie, oświetlenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie oraz wentylację.
W pracach grupy studentów z Koła Naukowego „Kliwent”, działającego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
brali udział uczniowie wybranych szkół. Podczas projektu uczniowie mieli okazję zapoznać się z obsługą specjalistycznej aparatury oraz przeprowadzić
pomiary. Przeprowadzone zostały spotkania z uczniami (około 120 osób) w formie warsztatów, które zakończyły się konkursem z nagrodami. Tematyka
konkursu związana była z zakresem wiedzy zdobytej podczas trwania całości projektu tzn. energochłonnością budynków i możliwościami oszczędzania

energii. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji pokazowej w szkolnej kotłowni oraz wokół budynku w trakcie pomiarów. Studenci mieli okazję
wykorzystać w praktyce sprzęt i oprogramowanie, którego obsługi nauczyli się w poprzedniej edycji projektu. Autorzy poprzedniej edycji wdrażali w
problematykę projektu nowych członków koła naukowego.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 8.000 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2016
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2016 roku zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu.
Kolejna edycja w 2016 r. obejmowała 3 koncerty muzyczno-poetyckie zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych wnętrzach
Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na Zamku w Dębnie oraz w Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Projekt promuje młodych artystów z Polski
i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych,
studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka,
aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach
premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać
nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów.
Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na
wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”
Jest to pomysł wspomagający działania edukacyjne samorządów lokalnych w gospodarce odpadami. Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za
główny czynnik warunkujący osiągnięcie coraz wyższych poziomów recyklingu. Przepisy 2017 roku ujednolicają kolorystykę i oznakowanie worków i
pojemników do selektywnego zbierania odpadów, dając im okres przejściowy na zmianę barw. Dla części gmin oznacza to nowe obowiązki, przewiduje też
wiele odstępstw i przesunięć terminów wdrożenia. Warto to rozpatrzeć lokalnie, aby zapobiec dezinformacji mieszkańców. Głównym przesłaniem projektu
jest głoszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Kluczowym elementem realizującym to przesłanie będzie organizowana przez Studentów Koła
Naukowego Zarządzania zbiórka używanych klocków (plastikowe i drewniane) Więcej o zbiórce i towarzyszącej jej konkursie http://sknz.pl/374-lokalneekologiczne-gospodarowanie-odpadami. Klocki zbierane są m.in. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w siedzibie partnerów projektu oraz w
wielu innych miejscach, których adresy będą zapełniały profil projektu https://www.facebook.com/LokalneEGO/?fref=ts. Ze zgromadzonej puli klocków
studenci zbudują model złoża surowców, który będą eksploatować wraz z uczniami podkrakowskich szkół przez aż 200 h lekcyjnych. Ponadto w projekcie
zaplanowano kampanię informacyjną do mieszkańców 5 gmin województwa małopolskiego. Efektem projektu będą mieszkańcy rozumiejący działania
swojego samorządu i stosujący się do rozwiązań obowiązujących lokalnie ze świadomością odmienności rozwiązań zastosowanych w innych gminach.
Projekt realizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w wysokości 32.910,73 zł.

Projekt ekologiczno-edukacyjny „Powietrze na wagę złota 2”
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (Akademii Górniczo-Hutniczej), w ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca
zanieczyszczenie powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś. W obecnej edycji we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i
Informatyki Stosowanej AGH zaplanowaliśmy m.in. audyt poprawności działania czujników na urządzeniach wzorcujących. W związku z dużym
zainteresowaniem zajęciami dla szkół z zakresu zjawisk fizycznych w atmosferze, opracowaliśmy 5 scenariuszy filmów edukacyjnych wraz z ich realizacją.
Poprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne w szkołach na terenie gminy Zielonki, gdzie przedstawiane będą wyniki i problematyka z zakresu metod
pomiarowych jakości powietrza, wzbogacając zakres programowy zajęć z fizyki (2 godziny lekcyjne w 2 grupach w 5 szkołach, sumarycznie 20 godzin
lekcyjnych). Przygotowane filmy pozwalają na poszerzenie przedstawianych doświadczeń o te, których przeprowadzenie w warunkach szkolnych byłoby
niemożliwe. Zajęcia poza wartością edukacyjną poszerzają świadomość młodego pokolenia jak ważne jest dbanie o otaczające nas powietrze, którym wszyscy
oddychamy. Materiały wypracowane w projekcie służą nam do dalszych edukacyjnych działań statutowych stowarzyszenia.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 9.000 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2017
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2017 roku zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu.
Kolejna edycja w 2017 r. obejmowała 4 koncerty muzyczno-poetyckie zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych wnętrzach
Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Tarnowskiej Sali Lustrzanej oraz w Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Projekt promuje młodych
artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół
muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty:
muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych
ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i
poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów –
profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji
artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.
Projekt kulturowy „Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na
Węgrzech”
Celem projektu była popularyzacja polskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej podczas Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na Węgrzech.
Parafialno- Gmina Orkiestra Dęta z Zielonek jako jedyna z Polski otrzymała pisemne zaproszenie na ww. festiwal. Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta
reprezentowała w minionych latach Powiat Krakowski na dniach Powiatu Monachijskiego w Niemczech oraz na Ukrainie. Orkiestra reprezentowała również
Gminę Zielonki w mieście partnerskim Hersin – Coupigny we Francji. Była laureatem 1 miejsca na małopolskim przeglądzie orkiestr dętych w Michałowicach
oraz posiada szereg wyróżnień.
Celem Udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na Węgrzech było:
- promocja polskiej muzyki tradycyjnej i rozrywkowej;

- promocja polskiej kultury, w tym między innymi stroju krakowskiego, w których orkiestra prezentowała się podczas swoich występów;
- promocja Polski, Małopolski, Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Zielonki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 3.232,74 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Powietrze na wagę złota 3”
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (Akademii Górniczo-Hutniczej), w ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca
zanieczyszczenie powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś. W obecnej edycji we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i
Informatyki Stosowanej AGH został opracowany nowy program zajęć, który pokazuje czym są zanieczyszczenia powietrza. 50 klas czyli około 1000 uczniów
z 4 szkół w 3 gminach (Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice) zdobyło wiedzę praktyczną z zakresu pomiaru jakości powietrza, uświadamiając sobie
jednocześnie istniejący problem społeczny jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Alternatywne źródła odnawialnej energii były wymieniane najczęściej jako
sposób na zniwelowanie skali problemu. Zadaniem każdej z lekcji było przeprowadzenie rozmowy z dorosłymi domownikami nt. możliwości ograniczenia
wpływu mojej rodziny na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Najlepszym oddziaływaniem na dyscyplinę dorosłych jest bowiem wstyd przed własnym
dzieckiem. Zakładamy, że około połowa uczestników zajęć odrobiła zadanie, a zatem wyedukowano około 1000 osób dorosłych. Realizacja projektu, to także
motywacja do poszukiwania pomysłów na przystępne przekazywanie trudnej naukowo wiedzy przez studentów koła Bozon do uczniów szkół podstawowych.
To także okazja do zdobycia doświadczenia organizacyjnego oraz pedagogicznego w zakresie współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz realizacji zadań
zlecanych przez administrację samorządową. Materiały wypracowane w projekcie służą nam do dalszych edukacyjnych działań statutowych stowarzyszenia.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.000 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2018
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2018 roku zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu.
Kolejna edycja w 2018 r. obejmowała 4 koncerty muzyczno-poetyckie zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych wnętrzach
Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Cerkwi Grecko - Katolickiej pw. Ś.Ś. Kosmy i Damiana w Bartnem oraz w Kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie. Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów
krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi
wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych
artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala
zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim
okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej.
Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł.
„Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy – rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i
zawody, promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki”.
Przedmiotem projektu było zorganizowanie plenerowej imprezy integracyjnej w dniu 14 lipca 2018 r. przy współudziale 3 Sołectw (trójprzymierze): Wola

Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna. Projekt obejmował zorganizowanie pokazów i warsztatów w wydzielonych stoiskach i sektorach
promujących rękodzieło, tradycje ludowe, zapomniane i ginące zawody, lokalnych artystów (połączenie nowoczesności z tradycją - malarstwo), specjały
regionalnej kuchni – degustacja przysmaków Małopolski, jarmark produktów ekologicznych wytwarzanych na wsi.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 6.000 zł oraz Gminy Zielonki w wysokości 3.300 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - edycja 2019
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2019 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu. Kolejna
edycja w 2019 r. obejmuje 2 koncerty muzyczno-poetyckie zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które zaplanowane są m.in. w pięknych wnętrzach Sali
Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz 2 spektakle dziecięce oparte na utworze poetyckim Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Projekt
promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych
uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i
zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i
odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie
studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów –
profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji
artystycznych na wysokim poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 19.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Powietrze na wagę złota 4”
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (AGH) w ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca zanieczyszczenie
powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś, a w latach 2017-2018 kolejne cykle edukacyjne. W obecnej edycji we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kontynuować będziemy spotkania z uczniami szkół podstawowych,
gdzie prezentować będziemy wartość i właściwości powietrza. Głównym celem projektu jest zainteresowanie młodego pokolenia ważnym tematem jakim jest
JAKOŚĆ otaczającego nas powietrza i jak ważne jest dbanie o środowisko jako całość ekosystemu.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.000 zł oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości
8.254 zł.
Ekologiczny projekt edukacyjny „Termoaktywni”
Projekt realizowany na obszarze całej małopolski ze szczególnym udziałem gmin z powiatu krakowskiego i limanowskiego. Skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych >5klasy (zajęcia szkolne) oraz do młodych uczestników wydarzeń lokalnych tj. (pikniki rodzinne, dni gminy w strefie dla dzieci i młodzieży
itp.). Głównym przesłaniem projektu jest przekazanie w przystępny sposób informacji, że jakość powietrza zależy także od ilości energii jaką zużywamy do
ogrzewania naszych domów. W tym celu przygotowane zostaną 4 makiety domów (około 30x30cm) z wykorzystaniem różnych materiałów budowlanych.
Podczas szkolnych zajęć (2h) w postaci doświadczeń fizycznych i chemicznych zaprezentowane zostaną właściwości izolacyjne i przewodzące podstawowych
materiałów stosowanych w budownictwie. Izolacyjność makiet domów wyposażonych w grzałki będzie oceniana przy użyciu kamery termowizyjnej. Tam

m.in. zostanie zwrócona uwaga na tzw. mostki cieplne i "pseudooszczędności" np. w mocowaniu okien i drzwi.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządów Gmin: Zielonki (5.000 zł), Michałowice (5.000 zł), Mszana Dolna (1.000 zł), Skała, Igołomia
Wawrzeńczyce (3.500 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 55.900 zł
Projekt ekologiczny „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać.” edycja 2019
Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy Zielonki, a także do przedsiębiorców lokalnych i działających lokalnie NGO. Koncentruje się na obszarze
integracji i aktywności społecznej oraz ekologii.
Gmina wśród gmin sąsiadujących z Krakowem zajmuje 1 miejsce pod względem napływu ludności i spadku odpływu ludności z gminy. Taki stan rzeczy
przekłada się na wiele problemów społecznych, w tym na brak integracji pomiędzy nowo osiedlającymi się mieszkańcami, a pozostałą częścią mieszkańców.
Projekt „Ekospołeczni” był przede wszystkim ukierunkowany na integrację mieszkańców. Tematem przewodnim, wokół którego mieszkańcy podejmowali
wspólne działania była ekologia. Rozmaite warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania integracyjne podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania i nauki
różnych aspektów dbania o środowisko naturalne były doskonałym przyczynkiem do poznawania swoich sąsiadów. Budowanie społeczności wokół ważnego
dla każdego z mieszkańców tematu jakim jest ekologia jest powszechnie znanym mechanizmem. Autorom projektu zależało jednak nie tylko na „akcyjnym
zrywie” wokół planowanych w projekcie działań, ale realnym podniesieniu poziomu kapitału społecznego bezpośrednio wśród biorących udział w projekcie
mieszkańców oraz pośrednio wśród pozostałych mieszkańców gminy. W związku z tym wypracowane w ramach projektu scenariusze prowadzenia zajęć, trasy
rowerowe i ploggingowe, a także powstałe ekoparki w Pękowicach i Zielonkach są dostępne dla mieszkańców również po zakończeniu działań projektowych.
W trakcie trwania projektu, zaangażowaną grupą w działaniach stanowili również przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Zielonki. Zmiana
przyzwyczajeń po stronie przedsiębiorców, którzy mogą kształtować zachowania konsumenckie swoich klientów była bardzo ważnym elementem
zaangażowania różnych stron w rozwiązanie wspólnego problemu związanego z nadmierną produkcją śmieci, zanieczyszczeniem powietrza etc.
Ważną wartością przyświecającą działaniom projektowym było uświadomienie jego uczestnikom, że współpraca i zaufanie, czy szerzej kapitał społeczny –
jest fundamentem, na którym pojedyncze jednostki rzeczywiście mogą przeciwdziałać złożonym problemom i realnie polepszać jakość życia całej
społeczności.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym FIO Narodowego Instytutu Wolności w wysokości 157.206 zł (w roku 2019 w wysokości 80.656 zł).
Projekt edukacyjny „Nauka kosmiczna przygoda”
W ramach projektu zorganizowaliśmy serię wykładów popularnonaukowych o nazwie “Kosmiczne Spotkania z Fizyką”. W ramach zadania zostały
zorganizowane wykłady na terenie gmin Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Skała. Wykłady dotyczyły fizyki, kosmologii i astrofizyki. Dzięki spotkaniom
uczestnicy mogli zarówno zainspirować się dokonaniami naukowców oraz zrozumieć prawa i zjawiska przyrody, które wykorzystują na co dzień.
Grupą docelową zadania byli mieszkańcy gmin powiatu krakowskiego, uczniowie a szczególnie ich rodzice i dziadkowie zainteresowani zdobywaniem wiedzy
ścisłej w popularnym ujęciu i metodami jej przekazania swoim dzieciom i wnukom.
Popularyzacja nauk ścisłych w społeczeństwie wzmacnia i umożliwia tworzenie nowych kierunków rozwoju przemysłu. Dzięki niej możliwe jest
podtrzymanie rozwoju technologicznego naszego społeczeństwa, dlatego naszym celem powinno być wychowanie nowego pokolenia przedsiębiorczych
inżynierów, takie wychowanie powinno rozpocząć się znacznie wcześniej niż w szkole, dlatego kierujemy ten projekt nie tylko do dzieci i młodzieży szkolnej,
ale również do rodziców i dziadków. Spotkania nie mają tylko na celu uzupełnienia wiedzy uczestników, ale również pozwalają im zainspirować się
współczesnymi dokonaniami nauki.
W ramach projektu zostało zorganizowane 6 spotkań, których prelegentami byli renomowani i lubiani popularyzatorzy nauki dr Tomasz Płazak i dr inż. Paweł

Janowski. Dr Tomasz Płazak w interesujący sposób przybliżył słuchaczom genezę kosmologii, która od zarania dziejów zaprząta umysły ludzi. Na każdym
etapie rozwoju cywilizacyjnego filozofowie, a później fizycy starali się odpowiadać na pytania o strukturę i ewolucję Wszechświata. Ale nawet tak genialni
naukowcy jak Newton czy Galileusz nie uporali się z tym zagadnieniem. Dopiero w 1917 r. A. Einstein w oparciu o stworzoną przez siebie Ogólną Teorię
Względności zaproponował porządne i matematycznie spójne podstawy współczesnej kosmologii. Dr inż. Paweł Janowski zaproponował spotkanie pt. „Bliskie
spotkanie z naukami ścisłymi – goście z kosmosu”. Podtytuł „goście z kosmosu nawiązywał do wykładu dr T. Płazaka, ale równocześnie opowiadał o
prawdziwych gościach z kosmosu czyli każdym atomie naszej Ziemi. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak fizyka jądrowa wpływa na rozwój technologii i co
jej zawdzięczamy.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 5.000 zł.
Projekt rocznicowy „Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz 5–lecia Izby Regionalnej w Zielonkach”
W 2019 roku swój jubileusz obchodzi Biblioteka Publiczna w Zielonkach, świętując 65. lecie istnienia oraz Izba Regionalna powstała w 2014 roku. To idealny
czas, by podsumować działalność instytucji oraz zbadać jaki wpływ ma istnienie Izby Regionalnej na kształtowanie świadomości mieszkańców na temat
dziedzictwa kulturowego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 2.500 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami III”
Jest to pomysł wspomagający działania edukacyjne samorządów lokalnych w gospodarce odpadami. W tej edycji projektu prowadzimy kampanię promującą
ponowne wykorzystanie przedmiotów i odpadów, w tym m.in. racjonalną gospodarkę metalami. Sprzyjamy zwiększaniu liczby populacji świadomie
korzystającej z ograniczonych zasobów środowiska. Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za główny czynnik warunkujący osiągnięcie coraz
wyższych poziomów recyklingu. Głównym przesłaniem projektu jest głoszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Kluczowym elementem
realizującym to przesłanie będą organizowane przez Studentów Koła Naukowego lekcje dla uczniów wykorzystujące klocki Lego, służące jako surowce do
budowy instalacji, takich jak sortownia odpadów, spalarnia, kompostownia i inne. Zadaniem uczestników będzie takie zaprojektowanie procesu
produkcyjnego, aby w ramach jego eksploatacji minimalizować zużycie surowców i nie wytwarzać odpadów. Projekt również zachęca do lokalnego
wytwarzania kompostu, wyrabia nawyk zgniatania opakowań przed wyrzuceniem, zachęca do ponownego wykorzystywania przedmiotów i opakowań, np.
szklane opakowania na przetwory, zachęca do dzielenia się niepotrzebnymi rzeczami, celem darowania im „drugiego życia”.
Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 8.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Energetyczny oddech”
Głównymi bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie małopolskich szkół podstawowych klas od 4 do 8. We współpracy z partnerami projektu i dzięki
przychylności władz AGH zorganizowaliśmy studio do zdalnego prowadzenia zajęć. Dzięki wsparciu organizacyjnemu Pracowni Demonstracji Fizyki WFiIS
AGH oraz współpracowników Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, stworzyliśmy dodatkowe 3 studia do transmitowania zajęć, co umożliwiło
rozpoczęcie we wrześniu prowadzenia zajęć w 4 grupach w tym samym czasie.
Naszym celem projektowym była chęć odejścia od straszenia smogiem i "kopciuchami". Chcemy pokazywać zasady działania alternatywnych/odnawialnych
źródeł energii. Nie mniej jednak, aby docenić zalety OZE należy poznać podstawowe surowce i materiały, dzięki którym energia elektryczna i cieplna są

wytwarzane, transportowane i magazynowane. Dziś prawie każdy uczeń umie wymienić rodzaje odnawialnych źródeł energii. Niewielu jednak potrafi
wytłumaczyć jak one działają. Wśród osób starszych ten brak zrozumienia zasady działania jest często barierą prowadzącą do niepodejmowania działań
inwestycyjnych w te źródła energii. Nasze główne przesłanie, to przekazanie w przystępny sposób wiedzy o prawach fizyki i chemii, które towarzyszą
wytwarzaniu czystej energii do ogrzewania, chłodzenia i oświetlania naszych domów.
Łącznie w wydarzeniach podsumowujących projekt wzięło udział 147 użytkowników. Zajęcia do obejrzenia pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1xHsOdqp1Kw49FrbeqqFo4nRF96JzE2zb/view?usp=sharing
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządów Gmin: Zielonki (7.000 zł), Michałowice (5.000 zł), Mszana Dolna (500 zł), Igołomia
Wawrzeńczyce (6.000 zł), Szaflary (2.000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 46.900 zł.
Projekt ekologiczny „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać.” edycja 2020
Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy Zielonki, a także do przedsiębiorców lokalnych i działających lokalnie NGO. Koncentruje się na obszarze
integracji i aktywności społecznej oraz ekologii.
Gmina wśród gmin sąsiadujących z Krakowem zajmuje 1 miejsce pod względem napływu ludności i spadku odpływu ludności z gminy. Taki stan rzeczy
przekłada się na wiele problemów społecznych, w tym na brak integracji pomiędzy nowo osiedlającymi się mieszkańcami, a pozostałą częścią mieszkańców.
Projekt „Ekospołeczni” był przede wszystkim ukierunkowany na integrację mieszkańców. Tematem przewodnim, wokół którego mieszkańcy podejmowali
wspólne działania była ekologia. Rozmaite warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania integracyjne podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania i nauki
różnych aspektów dbania o środowisko naturalne były doskonałym przyczynkiem do poznawania swoich sąsiadów. Budowanie społeczności wokół ważnego
dla każdego z mieszkańców tematu jakim jest ekologia jest powszechnie znanym mechanizmem. Autorom projektu zależało jednak nie tylko na „akcyjnym
zrywie” wokół planowanych w projekcie działań, ale realnym podniesieniu poziomu kapitału społecznego bezpośrednio wśród biorących udział w projekcie
mieszkańców oraz pośrednio wśród pozostałych mieszkańców gminy. W związku z tym wypracowane w ramach projektu scenariusze prowadzenia zajęć, trasy
rowerowe i ploggingowe, a także powstałe ekoparki w Pękowicach i Zielonkach są dostępne dla mieszkańców również po zakończeniu działań projektowych.
W trakcie trwania projektu, zaangażowaną grupą w działaniach stanowili również przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorcy z terenu gminy Zielonki. Zmiana
przyzwyczajeń po stronie przedsiębiorców, którzy mogą kształtować zachowania konsumenckie swoich klientów była bardzo ważnym elementem
zaangażowania różnych stron w rozwiązanie wspólnego problemu związanego z nadmierną produkcją śmieci, zanieczyszczeniem powietrza etc.
Ważną wartością przyświecającą działaniom projektowym było uświadomienie jego uczestnikom, że współpraca i zaufanie, czy szerzej kapitał społeczny –
jest fundamentem, na którym pojedyncze jednostki rzeczywiście mogą przeciwdziałać złożonym problemom i realnie polepszać jakość życia całej
społeczności.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym FIO Narodowego Instytutu Wolności w wysokości 157.206 zł (w roku 2020 w wysokości 76.550 zł).
Projekt kulturowy „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi" - warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich
Celem zadania było przeciwdziałanie marginalizacji kultury społeczności wiejskich, której jednym z najważniejszych nośników są Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach zadania odbył się cykl spotkań kulinarnych o charakterze warsztatowym w 4 gminach Powiatu Krakowskiego: Zielonki, Michałowice, Iwanowice i
Skała, promujących regionalną kuchnię małopolską. W projekcie uczestniczyło 135 członkiń Koła Przyjaciół Brzozówki oraz Kół Gospodyń Wiejskich w
Owczarach, Naramie, Krasieńcu Zakupnym, Masłomiącej i Cianowicach. Spotkania warsztatowe odbyły się w Brzozówce (gmina Zielonki), Naramie (gmina
Iwanowice) oraz Masłomiącej (gmina Michałowice). Wszystkie zajęcia były współorganizowane przez dwie organizacje: w Brzozówce spotkało się Koło
Przyjaciół Brzozówki i Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, w Naramie - Koło Gospodyń Wiejskich w Naramie i Koło Gospodyń Wiejskich w Krasieńcu

Zakupnym, zaś w Masłomiącej - Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Stawami" w Masłomiącej i Koło Gospodyń Wiejskich w Cianowicach. Zwieńczeniem
warsztatów była gala podsumowująca, której towarzyszył konkurs na najsmaczniejszą lokalną podkrakowską potrawę.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 6.000 zł.
Projekt kulturowy „Kultura Krakowska Utrwalona na Płótnie”
Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom podkrakowskich wsi, zarówno młodszym, jak i starszym, kultury ludowej, obecności stroju krakowskiego w
codziennym życiu, historii dziadów i pradziadów. Wiedza na temat jeszcze nie tak dawnych czasów musi być uzupełniana, spowoduje to większą identyfikację
ze swoim regionem, a młodzi ludzie w trakcie projektu mogli na własne oczy zobaczyć artystę malarza podczas pracy.
Środkiem do osiągnięcia celu było nawiązanie współpracy z profesjonalnym malarzem Panem Mariuszem Cichoniem, który w pracowni konserwatorskiej
tworzył obrazy przedstawiające pejzaże powiatu krakowskiego, osoby zasłużone dla kultury, sztuki, edukacji i innych pokrewnych dziedzin oraz obecny strój
krakowski i folklor. Utrwalone momenty dawnego życia na wsi, obrzędów, ważnych wydarzeń przywołują wspomnienia oraz są cenną lekcją historii. To
doskonała forma do upamiętnienia dawnych czasów, stworzenia dzieł, które będą służyły dalszej edukacji osobom zwiedzającym Izbę Regionalną w
Zielonkach. Odbiorcy mogą zidentyfikować się ze swoim dziedzictwem kulturowym, zintegrować i wymieniać informacjami o czasach młodości, czasach
swoich przodków.
W trakcie pracy malarza, pracownię konserwatorską odwiedzały dzieci i młodzież z gmin Zielonki, Wielka Wieś i Michałowice, gdzie w kulisy pracy i
powstawania dzieł wprowadzał ich sam malarz. W trakcie zajęć w pracowni konserwatorskiej młodzi uczniowie poznają tajniki rysunku i malarstwa
realistycznego, perspektywy, światłocienia, waloru, koloru, kompozycji oraz zapoznają się z różnymi technikami w tym zakresie. Zwieńczeniem projektu była
wystawa w trzech bibliotekach na terenie powiatu krakowskiego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.000 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert Studnicka zaprasza na koncert” – edycja 2020
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2020 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wydatnym zaangażowaniu organizacyjnym autorki cyklu. Podczas
kolejnej edycji cyklu w 2020 r. odbył się koncert „W Hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II” w Parafi pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie.
Młodzież Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego w Tuchowie przeczytała 6 homilii z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a następnie
wszyscy soliści, ksiądz Proboszcz i publiczność odśpiewała wspólnie przy akompaniamencie organów Barkę.
Projekt promuje młodych artystów ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół
muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty:
muzyka, aktora, itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli
muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy
zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga
przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na wysokim
poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 5.000 zł.

Edukacyjny projekt ekologiczny „Uzależnieni od tlenu”
Projekt jest kontynuacją organizowanych od 2015 roku kampanii o tematyce ochrony powietrza. Stanowi on początek kolejnego 5 letniego cyklu
adresowanego do stale współpracujących z naszym stowarzyszeniem szkół. W poprzednich latach zrealizowaliśmy 4 edycje projektu "Powietrze na wagę
złota, projekt „Termoaktywni”, w ramach których wypracowane zostały scenariusze spotkań edukacyjnych, zbudowane cztery makiety domów z użyciem
zróżnicowanych materiałów budowlanych, zakupiono kamerę termowizyjną oraz zrealizowaliśmy projekt "Energetyczny oddech" traktujący o racjonalnym
wykorzystywaniu energii cieplnej i elektrycznej.
Realizując obecny projekt omawiamy skład powietrza, zwracając szczególną uwagę na zachowanie równowagi w tym składzie. Jako ludzkość nie jesteśmy
tylko uzależnieni od dostępu do tlenu, ale zwłaszcza od braku zanieczyszczających go pyłów. Bez zachowania wyjątkowej na naszej planecie równowagi
stężenia składników powietrza, wygodne życie które prowadzimy obecnie, w przyszłości będzie niemożliwe. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych i pyłów
każdego roku skraca nasze życie. Nie zawsze musimy widzieć smog, aby poczuć się źle. Dlatego wspólnie z kołem naukowym Bozon i pracownią
Demonstracji Fizycznych AGH zaprosiliśmy uczniów 45 klas z terenu powiatu krakowskiego do udziału w warsztatach, na których omówiona zostanie
problematyka składu powietrza wraz z demonstracją niszczycielskiego działania zanieczyszczeń. Zaprezentowane zostaną także główne źródła zanieczyszczeń,
ze wskazaniem alternatywnych źródeł np. wytwarzania energii elektrycznej. Zajęcia opierają się na prezentowaniu zjawisk fizyczno-chemicznych
zachodzących w środowisku wraz z komentarzem prowadzących: studenci i absolwenci kierunków typu fizyka środowiska i pokrewnych.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 11.500 zł, Samorządów gmin: Zielonki 1.000 zł, Michałowice 1.000 zł,
Igołomia-Wawrzeńczyce 1.000 zł.
Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert Studnicka zaprasza na koncert” – edycja 2021
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim
poziomie. Jego edycję w 2021 roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy współpracy autorki cyklu. Podczas kolejnej edycji cyklu w 2021 r.
odbył się koncert pn. „Królestwo instrumentów barokowych” w pięknych wnętrzach Zamku w Dębnie.
Projekt promuje młodych artystów ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół
muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty:
muzyka, aktora, itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli
muzyczno-tanecznych. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy
zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga
przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej. Dostarcza turystom, tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na wysokim
poziomie i promuje małopolskie zabytki.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.
Projekt ekologiczno-edukacyjny „Kropla drąży skałę”
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych >4 klasy, nauczycieli i rodziców. Zwracamy uwagę na cenny zasób środowiska jakim jest WODA.
Naszym celem jest pokazanie wszechobecności zastosowania wody w naszym życiu, od potrzeb żywieniowych, poprzez higieniczne do zapotrzebowania
ekosystemu i przemysłu, w tym energetyki zarówno konwencjonalnej jak i odnawialnej (model elektrowni szczytowo-pompowej). Zagęszczenie zabudowy
wokół dużych miast tworzy efekt tzw. "betonozy". Zmiany klimatyczne sprawiają, że opady atmosferyczne są gwałtowne i obfite, a pomiędzy występują

długie okresy bez opadów. Stąd pojawiają się dwa przeciwległe zjawiska: susza i powódź. Sposobem na zapobieganie owym zjawiskom może być mini
retencja. Obecność wody w rzekach, morzach, jeziorach sprawia złudne wrażenie, że jest ona nieskończona i dostępna bez ograniczeń. W praktyce jednak
woda potrzebna na cele socjalno-bytowe pozyskiwana jest dzięki zaawansowanym technologiom uzdatniania. Stąd jej wykorzystywanie do takich celów jak
nawadnianie ogrodów czy mycie podjazdów powinno być zachowaniem piętnowanym. Nie stanie się tak bez wyposażenia ludności w podstawową wiedzę o
zasobach wody, która płynie w kranach. Zatem chcemy trafiać do młodych ludzi i mieszkańców małopolski z przekazem jak cenna jest woda i wg jakich zasad
logicznych należy ją wykorzystywać. Chcemy pokazać zależność, że wodę można kupić za pieniądze, ale pieniędzmi nie można się umyć, napoić, lub podlać
roślinności. Ten zakres wiedzy prezentujemy poprzez omówienie poszczególnych rodzajów wód i poziomów wodonośnych na modelach ziemi. Ostatnim
wątkiem jest przedstawienie zastosowania wody w przemyśle w podziale na omówienie zasady zamkniętego obiegu wody, zastosowania wody do wytwarzania
pary technologicznej (np. elektrownia) oraz model elektrowni szczytowo-pompowej jako przykład OZE. Podczas zajęć na podstawie modeli ziemi oraz przy
użyciu doświadczeń fizycznych i chemicznych prezentujemy stany skupienia wody, jej obieg w przyrodzie oraz zamianę energii cieplnej i mechanicznej na
elektryczną (elektrownia konwencjonalna, wodna, szczytowo-pompowa). Ludzie, często uważają, że płacąc rachunek za wodę, mogą z nią robić co zechcą.
Staramy się ich uświadomić, że wody może zabraknąć, a środki finansowe nie zastąpią potrzeb jakie zapewnia obecność wody. Kwestia programów wsparcia
retencji, to także wątek jaki jest poruszony w publikacjach związanych z projektem.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządów Gmin: Zielonki (7.000 zł), Michałowice (3.000 zł), Mszana Dolna (500 zł), Igołomia
Wawrzeńczyce (5.000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 48.000 zł.
Projekt edukacyjny „LEGO IV – Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami”
Projekt został zrealizowany w okresie od sierpnia do listopada 2021 r. w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki tj.: SP im. S. Wyspiańskiego w
Bibicach; SP im. J. Pawła II w Zielonkach; SP im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej; Niepubliczna SP im. S. Lema w Bibicach z udziałem dzieci w
wieku 9-14 lat. Na terenie szkół zorganizowano zajęcia dla 20 grup, łącznie 40 warsztatów dla 766 uczniów. Zajęcia były oparte na koncepcjach inżynierii
produkcji oraz Lean Management, chcąc wprowadzić atrakcyjny nurt w przewodnią tematykę zapobiegania powstawania odpadów. Tematem głównym była
minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz świadomość metod prowadzących do ponownego wykorzystania odpadów, które zostały już wytworzone.
Realizowany program miał na celu wskazać uczniom idee gospodarki nastawionej na oszczędność zasobów, a także surowców naturalnych dzięki
wykorzystaniu odpadów. Uczniowie rozwijali swoją świadomość poprzez realizację interaktywnych quizów, a także tworzyli m.in.: fabryki i zakłady
recyklingu z wykorzystaniem surowca, który odgrywały klocki typu Lego. Oprócz warsztatów opracowane zostały 2 główne infografiki, a także uzupełniające
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https://www.facebook.com/search/top?q=lokalne%20ego . W okresie od września do października grafiki promocyjne publikowano na istniejącej od 1 edycji
projektu stronie Lokale Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami na FB https://www.facebook.com/LokalneEGO . Ich tematem przewodnim było promowanie
samodzielnego kompostowania odpadów organicznych, a także ponowne wykorzystanie opakowań szklanych. Celem rozpowszechnienia materiałów
informacyjnych do mieszkańców była poprawa efektywności ekonomicznej i ekologicznej selektywnego zbierania odpadów oraz wskazanie mieszkańcom
konkretnych rozwiązań systemu gospodarki odpadami, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wspólnego sukcesu jakim jest czysta gmina. Zadanie było
promowane głównie z użyciem mediów społecznościowych i stron internetowych.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 8.000 zł.
Projekt kulturowy „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”
Projekt polegał na odtworzeniu wzoru tradycyjnego białego haftu angielskiego z przełomu XIX i XX w., typowego dla obszaru dzisiejszej gminy Zielonki. W

tym celu odbyła się kwerenda w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Izby Regionalnej w Zielonkach. Na postawie archiwalnych fotografii i
zachowanych egzemplarzy strojów krakowskich Krakowiaków Zachodnich uszyte zostały damskie bluzki krakowskie zdobione tym właśnie haftem. Bluzki
wykonane zgodnie z lokalnym wzornictwem folklorystycznym trafiły do członkiń KGW z terenu gminy Zielonki: KGW w Owczarach oraz KGW „Przyjaciele
Brzozówki” w Brzozówce. Pierwszą sposobnością do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców nowego elementu ubioru stała się impreza pn. „Święty
Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze” zorganizowana w sali OSP Cianowice w dniu 27.11.2021 r., przy wsparciu KGW w Cianowicach z gminy
Skała. Andrzejkowy wieczór pozwolił zaproszonym gościom spróbować regionalnej kuchni małopolskiej. Gospodynie z Owczar, Brzozówki i Cianowic w
oparciu o tradycyjne receptury swoich mam czy babć, przyrządziły na tę okazję typowe dla wsi podkrakowskiej dania gorące i desery. Spotkanie dało też
możliwość opowieści o samym zwyczaju noszenia stroju krakowskiego, który w gminie Zielonki przeżywa swój renesans dzięki działalności Izby
Regionalnej, funkcjonującej przy gminnej bibliotece publicznej. Opowiedział o tym dyrektor zieloneckiej biblioteki Mariusz Zieliński. Dla podtrzymania
atmosfery zabawy andrzejkowej zgromadzeni śpiewali pieśni biesiadne zebrane w specjalnie przygotowanym „Śpiewniku Andrzejkowym”, a przedstawicielki
trzech Kół ubrane w barwne stroje krakowskie zatańczyły wspólnie krakowiaka. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół „Barwa”.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.540 zł.

