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I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon / Fax:
e-mail:
Strona Internetowa:
Data rejestracji:
Nr KRS:
Nr REGON:
Nr NIP:
Organizacja Pożytku
Publicznego (OPP):
Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Bank, który obsługuje
stowarzyszenie
i numer konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
powiat krakowski, województwo małopolskie
(+48 12) 285 08 50 w.205 / (+48 12) 285 09 50
zielonki@zielonki.pl
http://srgz.zielonki.pl lub www.srgz.zielonki.pl
27 września 2001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000048345
357240147
944-19-93-360
od 27 stycznia 2005 roku
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
Prezes zarządu:
 Arnold Kuźniarski
Członkowie zarządu:
 Agata Adamczuk – Wiceprezes
 Agnieszka Wojdała – Sekretarz
 Maciej Trela – Wiceprezes
 Jacek Pietrzyk – Wiceprezes
Przewodniczący komisji:
 Jarosław Raźny
Członkowie komisji:
 Ryszard Niemiec do dnia 08.08.2014 r.
 Ryszard Zając
 Adam Rak
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001

2. Cele statutowe Stowarzyszenia
Celem działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań należących do sfery zadań
publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie tj. w szczególności:
1.

2.
3.

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i
kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie
i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym
działań organów samorządu,
umacnianie samorządności lokalnej,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw
podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii,

gospodarczych
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4.

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie
działania,

5.

przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego,

6.

edukacja dzieci i dorosłych,

7.

upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w
zakresie ochrony praw konsumentów,
działalność charytatywna,

8.
9.

udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

10. promocja i organizacja wolontariatu,
11. ochrona zwierząt i środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym
zakresie,
12. przeciwdziałanie uzależnieniom.
Wyżej wymienione cele są motorem aktywności członków stowarzyszenia, dzięki ich silnej
pasji działania są one sukcesywnie realizowane, przyczyniając się do pogłębiania współpracy
mieszkańców gminy Zielonki.

3. Pola aktywności
Uwagę stowarzyszenia koncentrujemy na obszarach działalności pożytku publicznego,
wspierających rozwój "małych ojczyzn".
Obszary priorytetowe:










Nauka, kultura, ekologia:
Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona środowiska naturalnego
Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków, dziedzictwo
Edukacja kulturalna
Ochrona zdrowia:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Tożsamość, tradycja narodowa:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Obszary uzupełniające:





Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
Działalność charytatywna
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie ich szans
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
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Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie
działania
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność
samorządowa
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie organizacji pozarządowych
Wspieranie organizacji pozarządowych - obszary wsparcia:
Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
Współpraca z administracją
Sport, turystyka, wypoczynek:
Turystyka i krajoznawstwo
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i
podnoszenie wiedzy w zakresie ekonomii
Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
Odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby
niepracujące niepełnosprawne.

4. Informacje organizacyjno – finansowe
W 2014 roku Walne Zgromadzenie odbyło się jeden raz, jako sprawozdawcze, przyjmujące
sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2013, udzielające absolutorium członkom
zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów i wydatków na rok 2014.
Stowarzyszenie od 01.10.2008 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt figurowania stowarzyszenia w rejestrze nie przesądziło
jak dotychczas o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2014 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł publicznych w wysokości
210.839,80 zł, w tym m.in:
1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” – 13.000 zł,
2. dotacja z Samorządu Gminy Zielonki:
a) projekt pt. „Zjazd absolwentów szkoły w Korzkwi" – 3.000 zł,
3. dotacja (w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Zielonkach) z Samorządu Gminy Zielonki:
a) projekt pt. „"Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki" –
2.000 zł
4. dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
a) projekt pt. „Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki" –
19.900 zł
5. dotacja od Ministra Zdrowia (Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie):
a) projekt pt. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder””
– 60.000 zł,
6. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
a) projekt pt. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)" –
20.602,40 zł,
7. z działalności odpłatnej wykonywanej na rzecz:
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a) Gminy Zielonki – 3.000 zł,
b) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 79.477,28 zł.
W 2014 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 6.955 zł.

Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2014 rok zawiera sprawozdanie
finansowe stanowiące odrębny dokument przyjęty uchwałą przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd i komisja rewizyjna pracują społecznie i nie
pobierają wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Stowarzyszenie kontynuuje rozpoczętą 1 marca 2010 roku współpracę z „Biurem
Rachunkowym Dorota Brzeska” z siedzibą w Bibicach przy ul. T.Kościuszki 61, 32-087
Bibice, prowadzącą obsługę finansową Stowarzyszenia.
Od 2009 roku stowarzyszenie, jako przedstawiciel sektora społecznego, jest członkiem
zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa” z
siedzibą w Raciborowicach 126, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich gmin: Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice, Liszki, KocmyrzówLuborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce położonych na północ od Krakowa.
Stowarzyszenie to powstało w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Leader+”.
Wśród istotniejszych ustaleń podjętych przez zarząd w 2014 roku można wyróżnić:
a) przeznaczenie darowizn otrzymywanych przez stowarzyszenie w formie pieniężnej (w tym
darowizn z odpisu podatkowego 1%, którym darczyńca nie nadał konkretnego
przeznaczenia), na cele działalności statutowej stowarzyszenia;
b) podjęcie działalność odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
realizacji w 2014 roku na zamówienie Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie usług w
zakresie organizacji zakwaterowania, wyżywienia i transportu studentów w trakcie wyjazdów
studyjnych;
c) podjęcie działalność odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
realizacji w 2014 roku na zamówienie Gminy Zielonki usługi w zakresie przygotowania
infografik tematycznych w obszarze ochrony środowiska;
d) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2013 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
f) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie;
g) podjęcie działalność odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
obsłudze komitetów wyborczych KWW Gminna Wspólnota Samorządowa i KWW

Gminna Inicjatywa Samorządowa;
h) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski o przyznanie dotacji oraz o wkładzie kosztów własnych do realizowanych projektów:
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1.

na realizację projektu pn. „Małopolska Akademia Mistrzów Ekologii” w ramach konkursu
dotacyjnego w 2014 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie;
2. na realizację projektu pn. „„Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część
II)” w ramach konkursu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie;
3. na realizację przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach projektu pn. "
Nagranie i wydanie słuchowiska w formie bajki na podstawie wydanej przez Bibliotekę
Publiczną w Zielonkach książki zat. "Przygody gąski Zielonki" wraz z jej
wypromowaniem i rozpowszechnieniem" w ramach konkursu grantowego
stowarzyszenia LGD Korona Północnego Krakowa na „Małe Projekty”, z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4. na realizację projektu pn. "Rycerstwo ? Niewykluczone !" w ramach konkursu
grantowego na finansowanie projektów służących zwalczaniu wykluczenia społecznego
dzieci i młodzieży, organizowanego przez fundację Fundusz Społeczny Notariatu;
5. na realizację projektu pn. „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu - małopolski program
profilaktyki rodzinnej”, w ramach konkursu dotacyjnego w dziedzinie profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom, Województwa Małopolskiego w 2014 r.;
6. na realizację projektu pn. „Zjazd absolwentów szkoły w Korzkwi”, w ramach małych
grantów Gminy Zielonki;
7. na realizację projektu pn. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetów” w ramach konkursu
dotacyjnego
Programu
Operacyjnego
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
8. na realizację projektu pn. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2014 r.;
9. na realizację projektu pn. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra
profilaktyczna Cuder” w ramach konkursu dotacyjnego Ministra Zdrowia
reprezentowanego przez Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
10. na realizację projektu pn. „Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie
Zielonki" w ramach konkursu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
reprezentowanego przez Instytut Książki w Krakowie;
11. na realizację projektu pn. „Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie
Zielonki" w ramach małych grantów Gminy Zielonki, z przeznaczeniem na wkład własny
stowarzyszenia do projektu o tym samym tytule pozyskanego z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego;
W 2014 r. stowarzyszenie liczyło 27 członków.

5. Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów
Stowarzyszenie nie posiada obligacji, akcji i udziałów.

6. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.

7. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł
W 2014 roku Stowarzyszenie nabyło zestaw fotograficzny.
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8. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej, Stowarzyszenie wykonywało zlecenia:
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań wyżywienia i transportu uczestników wyjazdów studyjnych dla studiów II stopnia w
ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane, o
łącznej wartości 15.780 zł.
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań transportu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników wyjazdu studyjnego dla studiów
II stopnia w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki
zamawiane, o łącznej wartości 63.697,28 zł.
- Gminy Zielonki w zakresie: przygotowania i rozmieszczenia infografik o tematyce
odpadowej, które przedstawiają los odpadów w przypadku ich selektywnego zbierania jak i
nie stosowania się do panujących norm; wartość 3.000 zł w ramach realizacji części
szerszego projektu edukacyjnego pt. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation (część III)”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów.

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach: kwota 43.802,26 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 64.509,68 zł jako część niewydatkowanych środków, które zostały
ulokowane na lokatach bankowych.

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
Jako organizacja pożytku publicznego dziesiąty już rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach
odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań statutowych
przeznaczyliśmy otrzymaną od naszych darczyńców sumę 21.778,60 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2014 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie szkół, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych, innych stowarzyszeń i
podmiotów kultury z gminy Zielonki i powiatu krakowskiego, którym przekazaliśmy już
łącznie sumę ponad 51.855 zł;
Było to możliwe dzięki współpracy z ww. podmiotami. Zawarliśmy z nimi porozumienia na
rzecz pozyskania środków z odpisu podatkowego 1%. O sposobie wydatkowania
zgromadzonych środków decydowała samodzielnie każda jednostka;
b) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
projekt edukacyjny promujący solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież
pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”;
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c) zorganizowanie świątecznego, bożonarodzeniowego koncertu kolęd w Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach, w ramach
kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów” z siedzibą
w Zielonkach;
d) zgodnie z ubiegłorocznym planem, została wydana płyta CD pt. „Piosenki Pachnące
Jaśminem”, na której zostało nagranych 17 piosenek do słów Agnieszki Osieckiej, które
pod kierownictwem instruktorki i opiekunki zespołu Anny Roj nagrał zespół muzyczny
„FERMATA” działający przy Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
e) udział własny do grantu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na projekt pt. „Ec(h)o - environmental changes - human
obligation - (część II)";
f)

udział własny do grantu pozyskanego od Ministra Zdrowia na projekt pt. „Program
profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder”.

Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2014 roku, zostały przez
zarząd zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia,
w tym na cele wskazane przez darczyńców w PIT-ach.
Ponadto, w roku 2015 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
 na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów
pn. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część III)” w ramach współpracy
z Powiatem Krakowskim, Gminą Zielonki i Fundacją dla AGH w Krakowie (Grupa
Naukowa Pro Futuro);
 na realizację artystycznych projektów edukacyjnych, w tym pn. „„Bogumiła GizbertStudnicka zaprasza na koncert”, na które staramy się pozyskać dotacje Samorządu
Województwa Małopolskiego;
 na realizację projektu pn. Ec(h)o - Environmental Changes Human Obligation edycja IV Hybrydowa gra edukacyjna” w ramach konkursu dotacyjnego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w 2015 r.;
 na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. "Małopolska Akademia Mistrzów
Ekologii";
 na realizację edukacyjnego projektu pn. " Małopolska Akademia Mistrzów V" dla młodych
liderów w wieku 18-25 lat, skierowany na rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi i ich
zainteresowań;
Planujemy również kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, ochotniczymi
strażami pożarnymi i innymi organizacjami społecznymi oraz grupami nieformalnymi z terenu
gminy Zielonki i okolic, podejmując na rzecz wspólnych inicjatyw, organizację kolejnej akcji
pozyskania środków z odpisu podatkowego 1% za rok 2014.
Nasze projekty z założenia skierowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
pochodzących z terenów wiejskich. Od wpłat naszych darczyńców zależy, ile osób
będziemy mogli objąć pomocą w kolejnym roku szkolnym i ilu dzieciom będziemy
mogli zaoferować coś ponad codziennymi zajęciami w szkole.
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III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie stale współpracowało w 2014 r. średnio z 7 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o społeczną pracę członków
stowarzyszenia (wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz
stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców
oraz studenci, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz współrealizujący
nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy,
pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
Poza pracami specjalistycznymi zlecanymi umowami cywilnoprawnymi w ramach
prowadzonych projektów, wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są przez
wolontariuszy. Ochotnicy uczestniczą na każdym etapie realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób doraźny, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. Do tej pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane
byłyby wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Swoje projekty staramy się kierować
przede wszystkim do młodzieży z naszej gminy lub powiatu krakowskiego.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Ekologiczny projekt edukacyjny „Ec(h)o – environmental changes – human
obligation – (część II)”
Realizator projektu
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Grupą Naukową Pro Futuro
(Fundacja dla AGH w Krakowie), Kołem Naukowym Ekospirit przy wsparciu finansowym
Gminy Zielonki i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie.
Opis projektu, zadania, przewidywane rezultaty
Projekt realizowany w okresie 11.12.2013 – 20.11.2014 składał się z dwóch elementów:
I. Część edukacyjna,
będąca odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie szkół w bardzo rozbieżnym zakresie
tematycznym. Przygotowano materiały edukacyjne załączone na płycie dla klas 4-6 szkół
podstawowych i I-III gimnazjów z obszaru działania Stowarzyszenia Korona Północnego
Krakowa (gminy: Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce,
Michałowice, Zielonki, Zabierzów, Liszki) w następujących zakresach tematycznych:
a. Gospodarka odpadami
b. Gospodarka wodno-ściekowa
c. Surowce naturalne
d. Obszary chronionej przyrody
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e. Hałas i wibracje
f. Energetyka
g. Ochrona powietrza
W każdej z ponad 130 grup nasi trenerzy i wolontariusze prowadzili zajęcia w wybranym
przez nauczycieli temacie. Podsumowaniem wiosennej części projektu zrealizowanego w
szkołach podstawowych z gminy Zielonki był konkurs na Eko – ankietę.
Pytania dotyczące stanu gospodarowania odpadami opracowały studentki Koła
Naukowego Ekospirit działającego przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki
Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie inż. Anna Wiśniowska i
inż. Katarzyna Wójcik. Opiekę merytoryczną nad ankietą sprawowała Pani Prof. dr hab.
inż. Wiktoria Sobczyk. Wyniki ankiety opublikowano w artykule autorstwa: Jacka Pietrzyka,
Katarzyny Wójcik i Anny Wiśniowskiej pt. „Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem
planować gospodarkę odpadami w gminie”. Spośród nadesłanych i prawidłowo
wypełnionych ankiet wylosowano uczniów, którzy zostali nagrodzeni.
Od września 2014 zajęcia odbywały się w szkołach podstawowych i w gimnazjach z
terenu siedmiu ww. gmin. Uczniowie brali udział w dwóch konkursach:
1. „Eko – gazetka” – zadaniem uczniów było przygotowanie gazetki ściennej
nt. związany z zajęciami. Do konkursu nadsyłano zdjęcia wykonanych prac.
2. „Eko – sprawozdanie” – zadaniem uczniów było przygotowanie relacji z
prowadzonych w szkole warsztatów i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
Wyniki konkursów
sprawozdaniu.

zamieszczono

w

protokołach

konkursowych

załączonych

w

II. Część koncepcyjno-ewolucyjna.
W celu rozwoju oferty edukacyjnej współpracujące organizacje stworzyły grę edukacyjną
pn. „Echo-gra”. W grze nagradzane jest rozważne podejście do spraw środowiskowych.
Przeznaczona dla graczy od 12 lat. Przygotowano 50 egzemplarzy gry, która służyć
będzie uczniom w szkołach współpracujących ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy
Zielonki oraz realizatorom kolejnych projektów edukacyjnych. Zaletą gry jest
niepowtarzalność każdej rozgrywki, co wymaga umiejętności przewidywania konsekwencji
korzystania ze środowiska.
Część finansowa
Na realizację zadania przeznaczono 52.203,60 zł, z czego 31.601,20 zł ze środków własnych
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki oraz 20.602,40 zł z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2. Projekt profilaktyczny „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
„Gra profilaktyczna Cuder”
Cele projektu
Celem projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom behawioralnym płynącym z nadużywania
komputera, w szczególności internetu i gier sieciowych, obniżenie wieku inicjacji alkoholowej,
przeciwdziałanie narkomanii, wykluczenie sięgania po dopalacze oraz wzmocnienie
czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zewnętrznych zagrożeń. Program na
bazie gry „CUDER” wprowadza poj
ęcia 5 sfer człowieka, jako nierozerwalnej i harmonijnej całości: ciała, umysłu, ducha, emocji i
relacji. Główne wartości, na których zbudowany jest program to: prawda, miłość i wolność.
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Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w projekcie: uświadomienie konieczności
harmonijnego rozwoju człowieka, obniżenie poziomu napięć wśród uczniów, wprowadzenie
mody na radość i rozwój. „CUDER” pobudza do zastanowienia się nad wartościami życia i
wyraźnie wzmaga chęć poszukiwania jego sensu, a także znacznie wzmacnia refleksyjność
wśród uczestników.
Opis projektu
Projekt został realizowany od października do końca grudnia 2014 roku. Wartość całkowita
projektu wyniosła 76.051,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości 60.000 zł i
udział własny naszego stowarzyszenia w wysokości 16 051,53 zł.
Projekt został przeprowadzony w 22 szkołach podstawowych na terenie Województwa
Małopolskiego.
Współcześnie coraz większym problemem zarówno dla diagnostów, terapeutów jak i dla
profilaktyków są „uzależnienia behawioralne”. O patologicznym używaniu komputera i
Internetu można mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia z intensywnym korzystaniem z
tego medium (70-80% czasu wolnego), upośledzeniem kontroli zwłaszcza czasu spędzanego
przed komputerem, szukaniem społecznego uznania poprzez korzystanie z komputera, co
może prowadzić do izolacji społecznej w normalnych kontaktach (upośledzenie zdolności
interpersonalnych w świecie realnym), czy nawet imersji czyli zatraceniu się w świecie
wirtualnym i braku umiejętności rozgraniczenia go ze światem realnym. Konsekwencje
wynikające z takich zachowań mogą być zarówno somatyczne (nadwaga, problemy z
kręgosłupem, problemy z oczami), psychiczne (depresja, fobie społeczne) oraz społeczne.
Nasz projekt zakładał przeprowadzenie w każdej szkole dużego mitingu z uczniami klas V i
VI, podczas którego wprowadzona zostaje gra planszowa jako sposób na spędzanie wolnego
czasu poza światem wirtualnym oraz pokazane zostają sposoby na racjonale 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 zostają poinstruowani przez trenerów jak w najefektywniejszy
sposób wykorzystywać grę profilaktyczną w przyszłości.
Formuła programu podzielona jest na trzy części:
- pierwsza dotyczy spotkania z młodzieżą, które z kolei ma formę trzech 45-minutowych
bloków tematycznych (pierwszy skupia się na omówieniu integracyjnego charakteru sfer
człowieka, w drugim, przy użyciu technik wizualnych i dramy, omawiane są zagrożenia
związane z użytkowaniem internetu i komputera, w trzecim zaś młodzież zapoznawana jest z
grą profilaktyczną „CUDER;
- druga to ok. godzinne spotkania z rodzicami dzieci uczestniczących w programie, w formie
wykładu z prezentacją multimedialną i dialogiem z uczestnikami. Podkreślona zostaje rola
dobrych relacji w rodzinie jako czynnika chroniącego przed całym spektrum zagrożeń;
- trzecia część to szkolenia nauczycieli w zakresie zagrożeń technologicznych, zachowań
ryzykownych wynikających z właściwości rozwojowych młodzieży oraz koncepcji czynników
ochronnych i czynników ryzyka zależności behawioralnych.
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Podczas spotkań z każdą z grup (uczniowie, rodzice, wychowawcy i nauczyciele)
przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne połączone z badaniem poziomu zagrożeń w
danej szkole i społeczności. Szkoła otrzymała raport opisujący sytuację w placówce co
pozwoliło na lepsze dopasowanie dalszych działań. Wyniki badania zagrożeń przekazane
zostały do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach projektu nagraliśmy dwie relacje telewizyjne z projektu:
- w Regionalnej Telewizji Gorlice z emisją w internetowej TV
- w radiu KRK FM z emisją
Beneficjenci
Cele ilościowe projektu zrealizowaliśmy w 98 %. Zakładana ilość osób biorących udział w
projekcie została przekroczona. Planowaliśmy 3500 osób, a w projekcie wzięło udział 3590
osób.
Programem objęta została rodziców w liczbie 1279 osób, 472 nauczycieli oraz grupa dzieci w
liczbie 1839, w wieku:
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
38 lat –
nauczyciel

17 osób
152 osoby
709 osób
814 osób
125 osób
2 osoby
1 osoba

w tym: 905 kobiet i 915 mężczyzn.

3. Projekt bibliofilski „Dobra Książka Czyni Cuda – animacja czytelnictwa w
gminie Zielonki”
Projekt realizowany od września 2014 do grudnia 2014 roku w partnerstwie z Zespołem Szkół
w Korzkwi i Biblioteką Publiczną w Przybysławicach.
Cele projektu
Aktywizacja lokalnej społeczności wokół Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz jej filii w
Przybysławicach.
Promocja czytelnictwa zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i ludzi dorosłych zamieszkałych
w obszarze działalności biblioteki.
Pokazanie, jakie korzyści poza sposobem spędzenia wolnego czasu można mieć poprzez
kontakt z odpowiednio dobraną lekturą niezależnie od wieku.
Zakres projektu
Przeprowadzono warsztaty:
„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",
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Zorganizowano imprezę „Festiwal Literacki”
Wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej w ZS w Korzkwi oraz Biblioteki Publicznej w
Zielonkach.
Przeprowadzono nowatorskie działania z zakresu biblioterapii w procesie edukacyjnym.
Opis projektu
Dobiegł końca projekt „Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki”,
który zrealizowaliśmy w Zespole Szkół w Korzkwi oraz w Bibliotece Publicznej w
Przybysławicach, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
współfinansowany przez Gminę Zielonki oraz Bibliotekę Publiczną w Zielonkach.
Jego celem była promocja czytelnictwa oraz aktywizacja lokalnej społeczności wokół
Biblioteki Publicznej w Przybysławicach. W ramach projektu zaplanowano sześć działań oraz
organizację jednej większej imprezy- Festiwalu Literackiego.
Pierwszym z działań była organizacja zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy
piątej szkoły podstawowej, gimnazjum, a także dla dorosłych w filii biblioteki w
Przybysławicach, które poprowadziła pani dr Wanda Matras-Mastalerz, pracownik
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. „Czytanie, jako podstawowy element procesu
biblioterapeutycznego może prowadzić do istotnych zmian w psychicznym i społecznym
dojrzewaniu każdego młodego człowieka. Przyczynia się ono do wzbogacenia wyobraźni,
kształtuje postawy, rozszerza słownictwo i wiedzę. Może stać się inspiracją do różnych form
aktywności, np. dyskusji, dramy, recytacji, opowiadania, działalności plastycznej i muzycznej.
Kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest warunkiem rozwoju krytycznego myślenia u
dziecka, rozwija jego wrażliwość i empatię. Ponadto, odpowiednio dobrane teksty mogą
zredukować negatywne odczucia, wyposażyć w mechanizmy radzenia sobie z sytuacją
emocjonalnie trudną, motywować do wytrwałej pracy, a także wzmacniać pozytywne emocje”
– takie korzyści z uczestnictwa w zajęciach biblioterapeutycznych przedstawia pani dr Wanda
Matras-Mastalerz.
Drugim przedsięwzięciem, również skierowanym do uczniów gimnazjum, klasy
szóstej oraz dorosłych były zajęcia stymulacji pamięci. Program stymulacji pamięci i rozwoju
intelektu realizowany w Zespole Szkół w Korzkwi oraz Bibliotece Publicznej w
Przybysławicach opierał się na założeniu tzw. biofilii, przez którą Erich Fromm rozumiał
miłość (radość) życia i działania, przedkładanie w stosunkach międzyludzkich empatii,
otwartości, asertywności, kreatywności nad biernym oczekiwaniem, pesymizmem,
niepewnością czy egoizmem, w myśl jego teorii, to człowiek, który kocha życie, jest pełen
ciepła, zaraża optymizmem, jest otwarty na nowe doświadczenia. Poznając siebie staje się
bardziej tolerancyjny dla swoich i cudzych wad. Jednocześnie wierzy w możliwości swojego
umysłu, ćwiczy pamięć, starając się poszukiwać swoich zdolności i pasji. Podczas
warsztatów realizowano m.in. takie tematy i zagadnienia jak: ćwiczenia pamięci operacyjnej
(codziennej)
poprzez skojarzenia, zapamiętywanie poprzez uaktywnienie wszystkich
zmysłów, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, metody wzmacniania
koncentracji i spostrzegawczości, "Dieta mózgu".
W ramach projektu odbyły się również warsztaty „Literatura od kuchni”. Były to
spotkania łączące w sobie poznawanie utworów literackich z przygotowaniem potraw, które
znalazły się na kartach książek. Cykl rozpoczęło spotkanie z uczniami klasy trzeciej szkoły
podstawowej, którzy śledzili losy Pchły Szachrajki, bohaterki wiersza Jana Brzechwy pod tym
samym tytułem, a następnie przygotowali pyszne ciastka drożdżowe z bakaliami- papatacze.
Wykonali projekty strojów dla tytułowej elegantki. Na kolejnym spotkaniu klasa trzecia
poznała Tove Jansson, autorkę cyklu o Muminkach oraz wysłuchała fragmentów „Doliny
Muminków w listopadzie”, jedynej części, w której nie pojawiają się Muminki, bardzo
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2015

14

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2014

nostalgicznej i smutnej. Podczas gdy zapiekanka Muminka piekła się w piekarniku, uczniowie
tworzyli własne teksty na temat „Dokąd wyjechały Muminki ?” oraz wykonali piękne ilustracje.
Kolejne warsztaty były skierowane do uczniów gimnazjum. Razem z klasą 1 b
poszukiwaliśmy straconego czasu, analizując własne aktywności, piekliśmy słynne
magdalenki Marcela Prousta, które smakowały przepysznie, przy okazji poznając ciekawą
postać autora siedmiotomowej powieści. Klasa 1 a mogła zaznajomić się z kultową niegdyś
serią przygód Pana Samochodzika Zbigniewa Nienackiego, obejrzeć fragment filmu „Pan
Samochodzik i templariusze” ze Stanisławem Mikulskim w roli głównego bohatera, pana
Tomasza, poszukiwacza skarbów. Chłopcy przyrządzili „Kurczaka a ’la Pan Samochodzik”,
którego degustacja odbyła się na przerwie. Uczniowie klasy 2 a po obejrzeniu słynnego filmu
„Śniadanie u Tiffany’ego” z niezapomnianą rolą Audrey Hepburn, przygotowali wspaniałe
śniadanie, wspólnie spożyte z apetytem. Efektem warsztatów były również napisane
charakterystyki głównej bohaterki, Holly Golightly, wysoko ocenione przez nauczyciela języka
polskiego.
„Podróże małe i duże” to trzy spotkania oparte na literaturze podróżniczej. I tak
klasa szósta wcielając się w pracowników biura podróży przygotowała wyprawę „Śladami
Stasia i Nel”, a uczniowie klasy drugiej wybrali się na Antarktydę, poznając życie i twórczość
Aliny i Czesława Centkiewiczów. W grupach przygotowali piękne makiety lodowej krainy.
Uczniowie klasy piątej poznawali i sami tworzyli nowe przygody Tomka, bohatera serii Alfreda
Szklarskiego. Odbyły się dwa spotkania autorskie z panem Marcinem Mellerem, który
prezentował swoją książkę o Gruzji oraz z panią Marzeną Filipczak- podróżniczką oraz
autorką książek o tej tematyce. Spotkaniu z panem Marcinem Mellerem towarzyszyła
degustacja win gruzińskich oraz pokaz tańca gruzińskiego w wykonaniu pani Irine
Shiukashvili.
W ramach projektu dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w warsztatach „Emocje w
literaturze”, które przygotowały panie bibliotekarki z Biblioteki w Przybysławicach. Czym są
emocje? Jak je rozpoznawać i wyrażać, by nikogo nie skrzywdzić? Odpowiedź na te pytania
poznały maluchy z Niepublicznego Przedszkola Promyczek w Brzozówce. Maluchy
wysłuchały pouczającego opowiadania autorstwa Lidii Ippoldt o złoszczącej się często Pysi,
wyrządzającej innym krzywdę oraz o czarodziejskim sposobie na opanowanie złości
zaproponowanym przez krasnoludka – łaskotaniu i głaskaniu. Później długo dyskutowały o
przyczynach i przejawach złości, a także o innych negatywnych emocjach. Dzieci z
Niepublicznego Przedszkola Zielone Nutki w Trojanowicach skupiły się na omawianiu
pozytywnych emocji. A pomogła im w tym książka pt: „Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze raz
o uczuciach” autorstwa Grzegorza Kasdepke. Emocje i uczucia odgrywają bardzo ważną rolę
w naszym życiu. Ważne jest, aby pomagać dzieciom je poznawać i oswajać. Nauczmy ich
radzić sobie z nimi w mądry sposób, bowiem jest to zdolność na całe życie. Temu również
służyły warsztaty na temat emocji, które dla uczniów klas pierwszych gimnazjum ZS w
Korzkwi poprowadziła pani psycholog Monika Piątkowska.
Ostatnim działaniem były warsztaty „Książki, które łączą pokolenia”. Bohaterem
jednego ze spotkań, w którym uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Promyczek
w Januszowicach, był poeta i pisarz Aleksander Fredro. Utwory pt: „Paweł i Gaweł”, „Małpa w
kąpieli” i „Osiołkowi w żłoby dano”, przeczytał maluchom gość specjalny - przedstawicielka
pokolenia seniorów, wieloletnia mieszkanka Przybysławic – Pani Halina Kiszka.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Owczarach spotkały się z Plastusiem – znanym wszystkim
niewielkich rozmiarów ludzikiem, ulepionym z plasteliny przez Tosię podczas pierwszych
szkolnych zajęć plastyki. Fragmenty "Plastusiowego pamiętnika" autorstwa Marii Kownackiej
przeczytała uczniom przedstawicielka pokolenia seniorów, wieloletnia mieszkanka
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Przybysławic – Pani Maria Bryła. Po długiej dyskusji na temat książki, dzieciaki z wielkim
entuzjazmem przystąpiły do wykonania pracy plastycznej, plastelinowego ludzika.
Dla uczniów klasy piątej szkoły w Korzkwi przygotowano spotkanie z powieścią C. Dickensa
„Opowieść wigilijna”, którzy z zainteresowaniem śledzili losy oraz przemianę głównego
bohatera Ebenezera Scrooge’a.
Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Korzkwi czytali swoim młodszym kolegom fragmenty
książki „Gąska Zielonka” Adama Szafrańca. W bibliotece odbył się również Konkurs
Literacki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów, podczas którego
uczestnicy mogli wykazać się swoją wiedzą na temat książek, rozpoznając autorów, tytuły i
głównych bohaterów na podstawie usłyszanych fragmentów lektur. Na wszystkich czekały
nagrody.
W dniu 7 grudnia 2014 r. odbył się Festiwal Literacki, podczas którego uczestnicy
mogli spotkać się z autorem pierwszej książki dla dzieci o gminie Zielonki, panem Adamem
Szafrańcem oraz z panią Barbarą Gawryluk - autorką książek dla dzieci, obejrzeć
przedstawienie „Serce, serduszko” w wykonaniu Baśniowej Kapeli, podziwiać występy
artystyczne uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wymiana książek. Dla młodszych
dzieci zorganizowano Konkurs Literacki. Na uczestników konkursów: plastycznego „Mój
ulubiony bohater literacki” oraz konkursu na Gęś Zielonkę czekały piękne nagrody książkowe,
a dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek.
W ramach projektu odbyło również się przedstawienie „Pan Twardowski”,
spotkanie autorskie z Mikołajem Grabowskim oraz koncert muzyki w wykonaniu zespołu.
Biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór, a uczestnicy warsztatów, którzy
wykazali się 100 % frekwencją otrzymali nagrody książkowe.
Część finansowa
Na realizację zadania przeznaczono 21.900 zł, przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18.900 zł i Gminy Zielonki w wysokości 2.000 zł.

4. Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w
Zielonkach gmina Zielonki”
Opis projektu
Projekt realizowany od października 2013 do czerwca 2014 roku 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 oferował kurs językowy, zabawy z
językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich poprzez
warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia. Uczestnicy projektu mieli
zagwarantowane bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze,
materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną kadrę trenerską,
certyfikat końcowy.
Projekt obejmował:
- 30 h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (45 min 1 raz w tygodniu, co tydzień)
- 13 h zajęć task-based (artystycznych) w grupach (60 min co dwa tygodnie)
- 35 h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności).
W ramach projektu dzieci nabyły wiedzę z podstawowych słówek języka angielskiego,
nauczyły się wielu piosenek i reagowania na podstawowe zwroty, poznały zwyczaje krajów
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anglosaskich, rozwinęły umiejętności manualne, nauczyły się pracy w zespole przy okazji
przygotowania przedstawienia.
Beneficjenci
Grupę docelową w projekcie stanowiło 65 dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej w Zielonkach.
Cele projektu
Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego oraz rozwój ekspresji kulturalnej
poprzez warsztaty artystyczno-językowe u uczniów klas 0 w ZS w Zielonkach.
Projekt realizowany ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 49.781,36 zł.

5. Projekt kulturowy „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”
W roku 2014 kontynuowaliśmy projekt rozpoczęty w IV kwartale 2012 r, kiedy to zawarliśmy
umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie nowego projektu,
któremu nadaliśmy nazwę „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
- 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest on
naturalną kontynuacją naszego projektu, zakończonego w połowie 2012 roku pn. „Pucheroki i
Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez
wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów”.
Przedmiotem projektu było 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.
Wykonawcy lalek:
Projekt laleczek wykonało Centrum Promocji, Kultury i Rekreacji w Zielonkach.
Przygotowaniem drewnianego korpusu lalki zajęła się "Firma Handlowo-Usługowa AGA II”
Pana Tadeusza Nogieć z Zielonek.
Ubrania dla laleczek, czyli ich kolorowe, tradycyjne stroje uszyła Pani Dorota Król właścicielka „Królewskiej Pracowni Krawieckiej” z Garlicy Murowanej.
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Rezultaty projektu:
Zgodnie z planem powstały piękne laleczki Pucheroka i Heroda. Będą służyły przede
wszystkim promocji naszych lokalnych pucherokowych i herodowych, gminnych tradycji. Bo
mamy się czym pochwalić !!
Będziemy je rozdawać przedstawicielom mediów, gościom naszego stowarzyszenia,
turystom, mieszkańcom innych regionów, gościom odwiedzającym gminę Zielonki, osobom
odwiedzającym LGD Korona Północnego Krakowa, również jako nagrody w konkursach i jako
gratisy reklamowe.
Wizerunki głównych aktorów naszego projektu: Pucheroka i Heroda

Finansowe wsparcie projektu przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
wyniosło 25.000 zł.

6. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
2000 r. na krótko zmienił nazwę na cykl „Młodzi w Filharmonii” i był prowadzony przez
Filharmonię Krakowską (FK). W 2013 i 2014 roku nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie
organizację tego projektu współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów
z Zielonek.
W 2014 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która obejmowała
6 koncertów bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywały się 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,
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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 muzycznotanecznych. 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. Projekt dostarcza turystom,
tak polskim jak i zagranicznym, wielu atrakcji artystycznych na wysokim poziomie i promuje
małopolskie zabytki.
Adresaci
Adresatami koncertów jest bardzo szerokie grono słuchaczy, których nie stać finansowo na
zakup biletu np. do Filharmonii, Teatru, Opery itp., ponieważ wstęp na te koncerty jest wolny.
Na koncertach, które istnieją nieprzerwanie od 1996 roku publiczność to młodzi słuchacze,
szczególnie koledzy wykonawców, ich rodziny, pedagodzy, emeryci, ale również turyści z
Polski i zagranicy, którzy mają okazję do podziwiania wspaniałych miejsc muzealnych,
barokowych kościołów, czy elitarnych salonów takich jak np. Konsulat Austrii, Instytut Goethe
itp. Łączenie wielu sztuk razem jak np. muzyki klasycznej z tańcem współczesnym czy
tańcem tanga argentyńskiego w spektaklach muzyczno-tanecznych, przyciągają dodatkowo
nową publiczność młodych, gdyż taniec przeżywa obecnie swój wielki renesans i cieszy się
dużą popularnością.
Cele projektu
Koncerty promują młodych, utalentowanych artystów muzyków – uczniów szkół muzycznych,
studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni, służą ich rozwojowi artystycznemu.
Koncerty te zmierzają do prezentacji dzieł sztuki w nowym ujęciu i doprowadzają do
niezależnych, bardzo odważnych inicjatyw artystycznych. Łączą muzykę z poezją wielkich
twórców literatury polskiej.
Włączenie do grona wykonawców profesjonalistów (profesorów i mistrzów) ma cel
edukacyjny i jest gwarancją obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu
krąg odbiorców zostaje poszerzony o melomanów krakowskich, jak również turystów. Dla
wszystkich słuchaczy dodatkowym doznaniem jest możliwość podziwiania pięknych wnętrz
kościelnych oraz salonów w czasie przerw i po zakończeniu koncertu.
Opis projektu
Koncerty promowały młodych, utalentowanych artystów muzyków-studentów, uczniów szkół
średnich z całej Polski, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni, służąc ich rozwojowi
artystycznemu.
Na koncertach prezentowano dzieła sztuki w nowym ujęciu, ponadto łączono muzykę z
poezją wielkich twórców. Włączono do grona wykonawców profesjonalistów w celu
edukacyjnym i zagwarantowało to wykonanie koncertu na wysokim poziomie.
Koncerty zostały wykonane w pięknych wnętrzach.
Zrealizowanych zostało 6 koncertów:
1.

30.03.2014 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Sala Fontany, Rynek Główny
35
Wykonawcy
W programie
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,
Monika Rasiewicz - recytacja.

J.S.Bach, C.Ph.E.Bach z okazji 300 lecia urodzin
kompozytora,
Poezje: Miron Białoszewski - "Stara Pieśń na Binarową
Cyprian Kamil Norwid - "Rzecz o Wolności Słowa",
Konstanty Ildefons Gałczyński - "Uwertura o Nocy
Czerwcowej"
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25.05.2014 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Sala Fontany, Rynek Główny
35
Wykonawcy
W programie
Trio „Św. Stanisława”:
Magdalena Szczepanowska –
skrzypce
Natalia Reich – altówka
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn

3.

25.05.2014 - Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie,
ul. Urszulańska 9
Wykonawcy
W programie
Trio „Św. Stanisława":
Magdalena Szczepanowska
skrzypce
Natalia Reich – altówka
Bogumiła Gizbert-Studnicka
klawesyn
oraz Andrzej Trybulski

4.

Carl Philipp Emmanuel BACH (1714 - 1788) - Sonate en
Sol –majeur Wq 133: Allegretto, Rondo, Presto
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750) - Sonate pour
viole de gambe et clavecin obligé en Sol-majeur BWV
1027: Adagio, Allegro ma non tanto, Andante, Allegro
moderato
Guiseppe TARTINI (1692 -1770) - Sonate en sol-mineur
Opus 2 B G4: Largo, Allegro, Allegro assai
Carl Philipp Emanuel BACH (1714 – 1788) - Rondeau –
Allegro en ut-mneur - clavecin solo
Antonio VIVALDI (1678 -1741) - Concerto op.1 N° 12 en
ré-mineur RV 63 ‘’ La Folia’

–
–

Carl Philipp Emmanuel BACH (1714 - 1788) - Sonate en
Sol –majeur Wq 133: Allegretto, Rondo, Presto
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750) - Sonate pour
viole de gambe et clavecin obligé en Sol-majeur BWV
1027: Adagio, Allegro ma non tanto, Andante, Allegro
moderato
Guiseppe TARTINI (1692 -1770) - Sonate en sol-mineur
Opus 2 B G4: Largo, Allegro, Allegro assai
Carl Philipp Emanuel BACH (1714 – 1788) - Rondeau –
Allegro en ut-mneur - clavecin solo
Antonio VIVALDI (1678 -1741) - Concerto op.1 N° 12 en
ré-mineur RV 63 ‘’ La Folia’
oraz teksty Jana Pawła II

01.06.2014 - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Sala Miniatura,
Plac Św. Ducha 1
Koncert z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki
Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II st. „Wokół Bacha” w ramach cyklu „Bogumiła
Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”

Wykonawcy

W programie

Klara Gronet, Konrad Witkowski,
Tomasz Barszcz – skrzypce,
Tomasz Rosiński – altówka,
Mateusz Błaszczak, Magdalena
Jarząbek, Katarzyna Bryniczka,
Maciej Gąsior – wiolonczela,
Katarzyna
Hołyńska
flet,
Aleksandra Majda – obój.

5.

J.S.Bach, J.Ch.Bach, C.Ph.E.Bach, J.Halvorsen,
R.Borowski, L.Berio

22.06.2014 – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Sala Fontany, Rynek
Główny 35
Wykonawcy
W programie
Trio „Orfeo 5”:
Marzena Korchut-Łykowska –
sopran
Piotr Łykowski – kontratenor
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn

H.Schütz, A.Vivaldi
C.Monteverdi, H.Purcel, G.F.Haendel, J.S.Bach,
C.Ph.E.Bach, Fr.Couperin, Ch.W.Gluck,
S.Moniuszko, C.Franck
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19.10.2014 – Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie,
ul. Urszulańska 9
Wykonawcy
W programie
Paulina Tkaczyk – flet traverso,
klawesyn
Marta Schnura – mezzosopran
Bogumiła Gilbert-Studnicka –
klawesyn
Andrzej Trybulki – recytacja

J.S.Bach, Ch.S.Binder, G.B.Platti, G.B.Pergolesi,
W.A.Mozart, F.Schubert,
teksty: Jana XXIII i Jana Pawła II

Rezultaty mierzalne
Na każdym z koncertów w kościołach i w Sali Fontany Muzeum Historycznego miasta
Krakowa gościło po około 150-300 osób.
Na całość projektu złożyło się szereg działań, w tym:
- opracowanie i przygotowanie programów poszczególnych koncertów,
- opracowanie autorskie scenografii, słowa wstępnego koncertów muzyczno - poetyckich oraz
projektu materiałów promocyjnych poszczególnych koncertów,
- druk materiałów reklamowych,
- plakatowanie, rozsyłanie i roznoszenie materiałów reklamowych,
- przeprowadzenie prób koncertow,
- wykonanie koncertów,
- podsumowanie merytoryczne i finansowe.
Opis rezultatów projektu
Młodzi artyści, którzy byli promowani na koncertach, nabyli nowych doświadczeń, występując
sami z utworami solowymi i kameralnymi jak również z mistrzami – muzykami
profesjonalnymi.
Występy przed szeroką publicznością były dla nich nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale
również przygotowaniem do zawodowej pracy artystycznej.
Odbiorcami muzyki byli melomani z Polski i zagranicy oraz szerokie grono młodych z całego
Województwa Małopolskiego.
Proponowane koncerty połączone z poezją wybitnych polskich twórców i poetów dzięki
świeżemu spojrzeniu reżyserów, zachęciły do sięgania do kolejnych utworów tego gatunku
nie tylko melomanów, ale i innych zwykłych ludzi, którzy odkrywają tę sztukę z ciekawością i
radością. Tu również należy podkreślić fakt, że zaproponowany sposób prezentacji sztuki
klasycznej docierał do młodych ludzi, rozwijając w nich zainteresowanie kulturą i sztuką.
Przedstawiając koncerty w kościołach barokowych i salonach Krakowa promowaliśmy je
wśród mieszkańców i turystów przebywających w Krakowie, co również przyczyniło się do
promocji Małopolski, jako Województwa wspierającego rozwój kultury i sztuki.
Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 13.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 17.154 zł. Finansowy udział własny
stowarzyszenia to kwota 2.454 zł.

7. Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w
Bibicach gmina Zielonki”
Projekt bliźniaczy do projektu opisanego wyżej pt. „Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy SP w Zielonkach gmina Zielonki”, który rozpoczął się dla odmiany w szkole
podstawowej w Bibicach we wrześniu 2014 r. i będzie trwał do czerwca 2015 r. w ramach
środków pozyskanych z Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany
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przez Samorząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie.

V. EDUKACJA MŁODZIEŻY POZA PROJEKTAMI GRANTOWYMI
Organizatorami i realizatorami wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie działań
jest głównie młodzież - studenci i młodzi absolwenci krakowskich uczelni - mieszkańcy gminy
Zielonki i nasi sympatycy.
Aktywnie uczestnicząc w realizacji omówionych wyżej projektów, mają okazję do zbierania
kolejnych doświadczeń, uczenia się pisania i realizacji projektów, współpracy z instytucjami,
uczenia się kompromisów, zarządzania organizacją. Jest to doświadczenie, które już owocuje
w ich codziennej pracy zawodowej, co sami z ochotą podkreślają.
1. Oprócz udziału w kreowaniu i realizacji projektów wymienionych wyżej, poprzez członka
zarządu Jacka Pietrzyka występującego w roli młodzieży, kontynuowaliśmy współpracę
z Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Inżynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym w swych
szeregach studentów specjalności Zagospodarowanie Surowców i Odpadów, oraz Grupą
Naukową Pro Futuro (Fundacja dla AGH) zrzeszającą doktorantów krakowskich uczelni.
Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz zaangażowania studentów, na bazie
sukcesywnie zdobywanych doświadczeń przy edukacyjnych projektach ekologicznych,
zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty: „Dobre Rady na Plastikowe Odpady”,
„Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów
zespołów szkół Gminy Zielonki”, "Azbest is Not the Best”, „Świadomy nauczyciel –
Świadomy uczeń – Świadome społeczeństwo” oraz „Błyszczę przykładem –
oszczędzam wodę”, „Ec(h)o – environmental changes – human obligation – (część
II)”.
2. Wizyty studyjne studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.
W okresie od maja do lipca 2014 r. wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii oraz
Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie organizowaliśmy zajęcia terenowe i praktyki dla studentów kierunku Inżynieria
Środowiska. Podczas sześciu wyjazdów studenci odwiedzali zakłady przemysłowe na
terenie całej Polski. Szlaki obrane przez opiekunów naukowych wiodły m.in. w okolice
zagłębia siarkowego w okolicach Tarnobrzega, gdzie studenci obserwowali efekty
rekultywacji wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji siarki. Zapoznali się także z
działalnością kopalni gazu ziemnego Pilzno oraz podziemnych magazynów gazu w
Strachocinie. Poznając praktyczne elementy gospodarki odpadami uczestnicy projektu
odwiedzili zakład recyklingu szkła (Krynicki Recykling). Była też wizyta w Rafinerii Jedlicze
oraz firmie Mobruk zajmującej się zagospodarowaniem odpadów powstających w
procesach oczyszczania spalin m.in. w elektrowniach. Efekty programu Innowacyjna
Gospodarka można było obejrzeć w firmie Jafar, której rozwój obserwowany na
przestrzeni ostatnich 3 lat jest imponujący. Szlak kolejnej z grup przebiegał wzdłuż Wisły,
aż do Grudziądza, z drogą powrotną przez Poznań i Wrocław. Po drodze studenci
odwiedzali światowej klasy producentów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wizyta
w południowo zachodniej części Polski to m.in. KGHM i spółki zależne. W wolnych
chwilach nie zabrakło czasu na rozwój kulturalny poprzez wizyty w muzeach. Lipcowe
praktyki dla przyszłych specjalistów od rekultywacji odbywały się przez 4 kolejne
poniedziałki na terenach zdegradowanych w okresie od II poł. XIX w. do czasów PRL-u.
Odwiedzono m.in. osadnik kalina w Świętochłowicach, którego rekultywacja pochłania
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setki mln złotych. W Trzebini studenci oglądali zrekultywowane składowisko odpadów
przemysłowych oraz prace na dalszej części obiektu.
Od 2008 roku studenci Inżynierii Środowiska aktywnie wspierają nasze działania w
zakresie edukacji ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Zielonki. Liczymy, że uzyskane podczas praktyk umiejętności przełożą się na
jeszcze większą efektywność realizowanych projektów edukacyjnych.
3. Członek zarządu Jacek Pietrzyk w latach 2014-2015 bierze udział w rocznym Programie
szkoleniowym pn. „Menedżerowie NGO Promengo”. Szkolenie organizowane jest w
przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). Projekt obejmuje
9 najważniejszych obszarów zarządczych, istotnych dla wszystkich organizacji,
niezależnie od ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby
zrealizowanych projektów.
Szkolenia obejmują następujące obszary tematyczne:
- „Planowanie strategiczne”
- „Zarządzanie finansami”
- „Prawo”
- „Umiejętności interpersonalne”
- "Ewaluacja"
- "Zarządzanie zespołem"
- "Marketing"
- "Fundraising"
- "Rozwój zasobów ludzkich"
Uczestnicy szkolenia biorą udział w 11-tu, 1, 2 i 3-dniowych stacjonarnych zjazdach
szkoleniowych.
PROMENGO to unikalne przedsięwzięcie edukacyjne, łączące naukę stacjonarną z elearningiem i praktycznym wdrażaniem rozwiązań menedżerskich w zarządzanie
organizacjami pozarządowymi.
To okazja do podniesienia własnych kompetencji zarządczych, usprawnienia działania
organizacji i zwiększenia efektywności realizacji misji i celów statutowych.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania edukacyjne skierowane głównie do
młodzieży, w pełni wpisują się w zakres działalności profilaktycznej, która została
uznana przez znowelizowaną w styczniu 2010 roku ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, za obszar działania uprawniający nowe organizacje do
ubiegania się o wpis do grona organizacji pożytku publicznego.

VI. PUBLIC RELATIONS
1. Nasze stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które społecznie lub zawodowo pracują
na rzecz lokalnej społeczności, kierując swoją aktywność w szczególności na
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Najbardziej aktywną
działalność prowadzą młodzi ludzie, którzy są autorami i inicjatorami większości
projektów. Poprzez naszą działalność staramy się aktywizować lokalną społeczność,
promując jednocześnie działania edukacyjne, kulturalne i proekologiczne, promując
osiągnięcia społeczne, pielęgnując tradycje i zwyczaje regionalne oraz promując gminę
Zielonki.
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Nowatorskie rozwiązania takie jak gra CUDER, Małopolska Akademia Mistrzów w
profilaktyce; projekty takie jak „Dobre rady na plastikowe odpady”, „Świat z plastiku” czy
„Pucheroki i Herody” wyróżniają działalność naszego Stowarzyszenia i cieszymy się, że
zyskały aprobatę naszych sympatyków.

2. Kontynuowaliśmy bieżącą prezentację działań stowarzyszenia na stronie internetowej
stowarzyszenia www.srgz.zielonki.pl. Przez kilka miesięcy strona nie funkcjonowała ze
względu na problemy z aktualizacją „silnika strony”, jednakże pomyślnie wznowiliśmy jej
działanie. To założone w 2004 roku narzędzie komunikacji ze wszystkimi osobami
zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia, stanowi także uzupełniające narzędzie
wymiany informacji z uczestnikami naszych projektów.
3. Nadal „żyje” i dobrze się ma strona internetowa przeprowadzonej przez stowarzyszenie w
roku 2008 kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska No Promil No Problem”
www.bezpromilowo.pl.
4. Powstała nowa strona www http://autorytet.org promująca kampanię społeczną „Bądźmy
poszukiwaczami Autorytetu” pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza. Celem
kampanii jest:
- uczczenie Jana Pawła II w roku kanonizacji, wskazując na Jego autorytet,
- nauczenie młodzieży jak znaleźć prawdziwy autorytet, nie myląc go z idolem,
- chcemy wspomagać rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w
kształtowaniu takich postaw młodzieży, które prowadzą do odpowiedzialnej, wolnej i
szczęśliwej dorosłości.

5. Regularnie aktualizujemy informacje o Stowarzyszeniu w dostępnych darmowych
portalach internetowych promujących działalność organizacji pożytku publicznego.
Informacja o Stowarzyszeniu jest zarejestrowana w ogólnopolskiej, Internetowej bazie
organizacji
pozarządowych
prowadzonej
przez
Stowarzyszenie
Klon/Jawor
http://bazy.ngo.pl, w bazie organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
http://bopp.pozytek.gov.pl,
w
bazie
serwisu
internetowego
www.zielonki.jedenprocent.pl, w bazie serwisu internetowego www.1proc.org , w bazie
serwisu internetowego Fundacji „Tęczowy Parasol” http://pit.srgz.zielonki.pl, w bazie
serwisu Akcja e-life Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - E-deklaracje 2014.
6. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
7. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już
dziesiąty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2014 od
naszych darczyńców sumę 21.778,60 zł.
8. Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi działania, polegające na
pozyskiwaniu środków na działalność statutową organizacji, które otrzymujemy głównie
poprzez pisanie wniosków o dotacje i realizację projektów grantowych, a także z
pozyskiwanych darowizn (usług, finansowych) od firm oraz osób prywatnych.
Jak dotychczas pozyskaliśmy w sumie:
a) z odpisu 1% podatku dochodowego - kwotę 218.442,05 zł,
b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 100.000 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 730.000 zł,
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d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.000.000 zł.

VII. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
W ramach wsparcia działalności Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO" zgłosiliśmy
poparcie kandydatów do komisji GMO przy Ministrze Środowiska.
Popierani Kandydaci to: Roman Śniady i Paweł Połaniecki.
Komisja ds. GMO jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Środowiska powoływanym
na podstawie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zadaniem Komisji
ds. GMO jest m.in. wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgód i zezwoleń na prace z
użyciem GMO.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Jako Stowarzyszenie przystąpiliśmy do Porozumienia Sieci organizacji pozarządowych na
rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych.
Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających
na terenie województwa małopolskiego utożsamiających się z celami Porozumienia.
Celami strategicznymi Porozumienia są:
1) wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i NGO z woj. małopolskiego w
wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy
jednostek samorządowych,
2) aktywne uczestniczenie w dialogu obywatelskim dot. efektywności działań
administracji publicznej i innych ważnych dla społeczności lokalnych tematów,
3) integracja środowiska organizacji pozarządowych, jak również rozwijanie między
organizacjami szeroko pojętej współpracy,
4) udzielanie wzajemnego wsparcia przez członków Porozumienia oparte na informacji,
edukacji i wymianie doświadczeń.
Sieć na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych została
zawiązana w ramach projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług
administracyjnych przez samorządy lokalne”, współfinansowanego przez Szwajcarię w
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a jego partnerami:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz e-Governance Academy z Estonii.
W ramach projektu w 2014 roku odbyły się spotkania warsztatowe, konsultacje internetowe,
zakończone raportem z rekomendacjami.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do poszerzenia prowadzonej dotychczas
działalności charytatywnej.
Zamierzamy rozszerzyć działalność o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej (ŚDS) - ośrodkiem
dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Będziemy przyjmować od przedsiębiorców darowizny w formie towarów, głównie produktów
spożywczych, które przeznaczymy na potrzeby ŚDS i jego klientów, jako wsparcie
prowadzonej tam działalności terapeutycznej. Uzyskaliśmy indywidualną interpretację
podatkową z Biura Krajowej Informacji Podatkowej.
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Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (SKPK)
W ramach formalnego partnerstwa społecznego kontynuowaliśmy współpracę ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa,
która jest realizowana poprzez ogólnopolski program „Leader+”. Zarząd stowarzyszenia i Pan
Arnold Kuźniarski już III kadencję kontynuowali pracę społeczną w tym stowarzyszeniu, jako
Wiceprzewodniczący Rady tego stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia dokonywała oceny
wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy ogłaszane w związku z realizacją
ww. Strategii.
Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z gminami w zakresie ww. projektów ekologicznych realizowanych w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego, w zakresie tworzenia klimatu
sprzyjającego uczestnictwu mieszkańców w budowie infrastruktury gminy, poprzez
uczestnictwo w zebraniach mieszkańców, spotkaniach z projektantami, przygotowaniu
wniosków finansowych, etc.
Rady Sołeckie Węgrzce i Bosutów-Boleń
Od 2013 roku wspieramy akcję budowy parkingu przy cmentarzu w Węgrzcach.
Przyłączyliśmy się do prośby inicjatorów akcji: Rady Sołeckiej Sołectwa Węgrzce oraz Rady
Sołeckiej Sołectwa Bosutów – Boleń. Dzięki hojności mieszkańców na rzecz tej inicjatywy
zgromadziliśmy dobrowolne składki w kwocie 6.734 zł oraz odpisy 1% podatku w wysokości
1.910 zł (w sumie 8.644 zł). W grudniu 2014 r. środki zostały przekazane na konto Gminy
Zielonki, która zleciła wykonanie utwardzenie terenu miejsc postojowych. Kwota 1.910 zł
pozostaje nadal do dyspozycji inicjatorów.
Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wsparli prośbę inicjatorów akcji, a ze strony
naszego stowarzyszenia deklarujemy dalszą pomoc.
Sołectwo Węgrzce
W ramach współpracy zainicjowanej przez Sołtysa Sołectwa Węgrzce Austyna Jacha, na
konto stowarzyszenia wpłynęły środki z odpisu podatkowego 1% za 2012 r., które w
wysokości 1242,30 zł przekazaliśmy na remont budynku starej „Kuźni” w Węgrzcach.
Fundacja „Dar Serca” z siedzibą w Skale
Kontynuowaliśmy podjętą w październiku 2012 r. współpracę z Fundacją „Dar Serca”
polegającą na wspieraniu jej działań statutowych w obszarze pomocy zwierzętom, m.in.:
- poprawy bytu zwierząt przebywających w trudnych warunkach – pakiet POMOC dla
właściciela,
- standardowej i ponad standardowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych,
przebywających w domach tymczasowych,
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych celem dokarmiania kotów wolno żyjących i
wspierania osób bezinteresownie dokarmiających bezdomne zwierzęta,
- adopcji stałej zwierząt bezdomnych – dom stały – pakiet dla właściciela,
- adopcji zastępczej zwierząt bezdomnych – dom tymczasowy – pakiet dla opiekuna,
- zwrotu kosztów stałych pracy wolontariuszy Grupy Inicjatywnej (koszty transportu, usług
telekomunikacyjnych, materiałów informacyjnych),
- innych (organizacja aukcji zwierząt, pokazów, konkursów).
Fundacja współpracuje z lokalną inicjatywą obywatelską „Grupa Inicjatywną Przyjaciół
Zwierząt „Zielona Łąka” w Zielonkach.
W ramach trójstronnej współpracy, w latach 2012-2014 wsparliśmy działalność Fundacji
kwotą 3.003 zł pochodzącą z akcji podatkowej 1%.
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Zespół Muzyczny Fermata
W ślad za ubiegłorocznym nagraniem 17 piosenek do słów Agnieszki Osieckiej przez zespół
muzyczny „FERMATA”, zostały one wydane na płycie CD pt. „Piosenki Pachnące Jaśminem”.
Zespół działa przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach od 2007 r. pod
kierownictwem instruktorki i opiekunki Anny Roj. Do chóru należy 50 osób uzdolnionych
wokalnie, śpiewających w trzech grupach wiekowych od 8 do 25 lat. Gorąco wspieramy tę
inicjatywę i zachęcamy darczyńców do kolejnych wpłat.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2014 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2. Samorząd Województwa Małopolskiego.
3. Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
4. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
5. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
6. Urząd Gminy Zielonki
7. Grupa Naukowa Pro Futuro przy AGH w Krakowie
8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
9. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki (w szczególności w Korzkwi i
Bibicach)
10. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krakowie
11. Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” w Ojcowie
12. Firmy prywatne – sponsorzy.

VIII. INNE DZIAŁANIA
1.

Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, kontynuowało współpracę
z Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Inżynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym studentów
specjalności Zagospodarowanie Surowców i Odpadów, a także z Grupą Naukową Pro
Futuro Fundacji dla Akademii Górniczo - Hutniczej. Korzystając z potencjału naukowego
uczelni i zaangażowania Grupy Naukowej Pro Futuro, zrealizowaliśmy wspólnie projekt
„Echo 2 – Environmental changes human obligation”. Dzięki współpracy ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, projekt objął swym zasięgiem 7 gmin,
33 szkoły i ponad 130 grup w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum. Uczniowie wzięli udział
w 3 konkursach. W wyniku zebranych materiałów w ramach konkursu na Eko-ankietę
odpadową, powstała publikacja Jacek Pietrzyk, Katarzyna Wójcik i Anna Wiśniowskiej
„Edukacja, plan, realizacja, czyli jak z sukcesem planować gospodarkę odpadami w
gminie”. Logistyka 4/14. Projekt uzyskał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 40% kosztów
kwalifikowanych. W wyniku projektu powstała Echo-eko gra planszowa. Łączy ona
zabawę z edukacją w zakresie racjonalnego korzystania ze środowiska. Na rok 2015
zaplanowano opracowanie rozbudowanej wersji gry. W okresie od lipca do października
współorganizowaliśmy IX edycję Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. W efekcie
wspólnych działań z Grupą Naukową Pro Futuro, w grudniu 2014 rozpoczęto realizację
projektu Echo III (Environmental changes human obligation), którego celem jest
rozpowszechnianie wiedzy nt. selektywnej zbiórki odpadów.
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2.

Na zasadach „starej” ustawy o zbiórkach publicznych uzyskaliśmy zezwolenie Starosty
Powiatu Krakowskiego na przeprowadzenie zbiórki publicznej od 01.03.2014 do
28.03.2015. Zbiórka w formie sprzedaży cegiełek prowadzona jest na terenie Powiatu
Krakowskiego przez przedstawicieli zespołu muzycznego „FERMATA” działającego od
2007 roku przy Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

3.

W grudniu 2014 r. już na zasadach znowelizowanej ustawy o zbiórkach publicznych
uruchomiliśmy kolejną zbiórkę publiczną o nr 2014/1864/OR na rzecz zespołu „Fermata”,
przeprowadzaną przez członków zespołu przy okazji ich świąteczno-noworocznych
koncertów. Celem zbiórki było zebranie środków na działalność i rozwój chóru.
Dodatkiem do dobrowolnych datków była pamiątkowa płyta zespołu „Piosenki Pachnące
Jaśminem”. Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy Zielonki, uświetniając
wiele imprez, biorąc udział w konkursach, przeglądach muzycznych szczebla
powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskich.

4.

Również w grudniu, współpracując z Kołem Przyjaciół Brzozówki uruchomiliśmy zbiórkę
publiczną o nr 2014/1759/OR pod hasłem „Zdrowo na Sportowo”. Środki były
gromadzone przez członków Koła z przeznaczeniem na organizację zajęć
pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych (w lutym 2015 r.) dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat
terenu z obwodu Zespołu Szkół w Korzkwi. Uwzględniając różnorodne zainteresowania
dzieci, zostały zaplanowane: cykl spotkań pod hasłem “Zdrowo na sportowo”, warsztaty
plastyczne oraz Wielki Bal Karnawałowy.

5.

Pan Arnold Kuźniarski ponownie został powołany uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego na członka komisji konkursowych w obszarze Turystyka i Krajoznawstwo,
reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w procesie oceny wniosków.
Członkowie komisji dokonywali oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinach
„Małopolska Gościnna” w 2014 r., organizowanych przez Samorząd Województwa
Małopolskiego w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”,

6.

Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.

7.

Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.

8.

W ramach kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów”
z siedzibą w Zielonkach, w dniu 26 stycznia 2014 r. zorganizowaliśmy świąteczny,
bożonarodzeniowy koncert noworoczny w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Wykonawcami byli: Profesor Akademii
Muzycznej Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesynistka oraz Małgorzata Stachura –
sopranistka.

9.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-5) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „Sprawozdanie o
współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit” za
2013 rok.

10. Wzięliśmy udział w badaniu organizacji pożytku publicznego przeprowadzonym przez
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Controllingu. Badanie dotyczyło
planowania i oceny efektów działalności organizacji pozarządowych.
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11. Wzięliśmy udział w badaniu metodą wywiadu, 20 organizacji społecznych z województwa
małopolskiego, do projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań
publicznych”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej
Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
12. Pan Arnold Kuźniarski wydelegowany przez zarząd stowarzyszenia do współpracy w
ramach porozumienia z Lokalną Grupą Działania - Stowarzyszeniem „Korona
Północnego Krakowa”, kontynuował współpracę i został wybrany na kolejną kadencję,
jako Wiceprzewodniczący Rady tego stowarzyszenia.

(-) Zarząd Stowarzyszenia
Zielonki, 28 marca 2015 r.
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