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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 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.

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,

2.

umacnianie samorządności lokalnej,

3.

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
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Edukacja kulturalna
Ochrona zabytków, dziedzictwo
Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
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 2015 roku Walne Zgromadzenie odbyło się jeden raz, jako sprawozdawcze, przyjmujące
sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2014, udzielające absolutorium członkom
zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów i wydatków na rok 2015.
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 2015 roku stowarzyszenie pozyskało środki ze źródeł publicznych w wysokości 322.690 zł,
w tym m.in:
1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” – 10.000 zł,
b) projekt pt. „Eko-Uczeń” – 10.000 zł,
c) projekt pt. „Młodzi=Świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci przy
współpracy z kołem naukowym Ekospirit” – 9.000 zł,
d) projekt pt. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder””
– 36.300 zł,
e) projekt pt. „„Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy Zielonki”” –
7.000 zł,
2. dotacja z Powiatu Krakowskiego:
a) projekt pt. „Echo III - Environmental changes human obligation – Odpowiedzialność
człowieka za zmiany w środowisku" – 16.000 zł,
3. dotacja od Ministra Zdrowia (Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie):
a) projekt pt. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder””
– 109.000 zł,
4. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
a) projekt pt. „Echo III - Environmental changes human obligation – Odpowiedzialność
człowieka za zmiany w środowisku" – 19.600 zł,
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5. z działalności odpłatnej o łącznej wartości 128.350 zł, wykonywanej na rzecz m.in.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Gmina Wielka Wieś
Gmina Zielonki
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wyższa Szkoła Europejska im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie
Gmina Skała
GOPS Wojnicz
Samorządowy Zespół Edukacji w
Olkuszu
Ośrodek
Rehabilitacji
Przodownictwa
Pracy
w
Bydgoszczy
Gmina Niedźwiedź
Gmina Jerzmanowice Przeginia
GOPS Mogilany
Klub
Abstynentów
Victoria
Lwowska Wadowice
Gmina Krzywiń
Gmina Skawina
GOPS Bochnia

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)

Gmina Wieliczka
Miasto Gorlice
Gmina Iwanowice
Gmina Poronin
Gmina Jędrzejów
Zespół EkonomicznoAdministracyjny w Chrzanowie
Gmina Zalas
Gmina Zakopane
Przeciszów GOPS
Gmina Złockie
Gmina Bukowina Tatrzańska
Gmina Oświęcim
Gmina Frydrychowice
Gmina Jordanów
Gmina Laskowa
Gmina Tokarnia
Gmina Słomniki
Gmina Giżycko
Gmina Szaflary

W 2015 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 9.551,71 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2015 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 ul. Jana Długosza 36, którego celem jest działanie na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice, 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 2015 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 działalności odpłatnej pożytku publicznego w ramach projektu pt. „Program
profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder”” wspartego dotacją
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Ministra Zdrowia (Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie) oraz
Samorządu Województwa Małopolskiego,
c) podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
realizacji w 2015 roku na zamówienie Gminy Zielonki, Gminy Wielka Wieś, Gminy IgołomiaWawrzeńczyce, Centrum Kultury w Szaflarach, usług w ramach projektu „Echo III Environmental changes human obligation – Odpowiedzialność człowieka za zmiany w
środowisku";
d) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2014 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
f) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych;
g) podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
realizacji w 2015 roku na zamówienie Gminy Zielonki opracowania projektów siłowni i
terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Zielonki,
h) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski o przyznanie dotacji oraz o wkładzie kosztów własnych do realizowanych projektów:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

na realizację projektu pn. „Akademia każdego Wieku” w ramach konkursu dotacyjnego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizowanego w ramach rządowego
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 Edycja 2015 r.,
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
Kierunek działania 4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz- i
międzypokoleniowy.
na realizację projektu pn. Echo III - Environmental changes human obligation - edycja
III” w ramach konkursu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „„Echo III - Environmental changes human obligation –
Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku” w ramach konkursu dotacyjnego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „„Echo III - Environmental changes human obligation –
Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku” w ramach konkursu dotacyjnego
Powiatu Krakowskiego,
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;
na realizację projektu pn. „„Eko-Uczeń” w ramach konkursu dotacyjnego w dziedzinie
edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” Województwa Małopolskiego
w 2015 r.;
na realizację projektu pn. „Młodzi=Świadomi, czyli budowanie świadomości
ekologicznej u dzieci przy współpracy z kołem naukowym Ekospirit” w ramach konkursu
dotacyjnego w dziedzinie edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”
Województwa Małopolskiego w 2015 r.;
na realizację projektu pn. „„„Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo - historyczne
gminy Zielonki”” w ramach konkursu dotacyjnego w dziedzinie edukacji pn. „Naukowe
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” Województwa Małopolskiego w 2015 r.;
na realizację projektu pn. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2015 r.;
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10. na realizację projektu pn. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra
profilaktyczna Cuder” w ramach konkursu dotacyjnego Ministra Zdrowia
reprezentowanego przez Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
11. na „opracowanie Modułu kursu e-learningowego pt. Koszty i zyski działań
środowiskowych, źródła finansowania wybranych działań”; w ramach zamówienia
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie;
W 2015 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 2015 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł..

8. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej, Stowarzyszenie wykonywało zlecenia:
a) Gminy Zielonki, Gminy Wielka Wieś, Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Centrum Kultury w
Szaflarach o łącznej wartości 13.940 zł w ramach realizacji ekologicznego projektu
edukacyjnego pt. „„Echo III - Environmental changes human obligation –
Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku”, skierowanego do uczniów klas IVVI szkół podstawowych i I-III gimnazjów;
b) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w zakresie:
„opracowania Modułu kursu e-learningowego pt. Koszty i zyski działań środowiskowych,
źródła finansowania wybranych działań”; wartość 3.000 zł;
c) w ramach projektu pt. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra
profilaktyczna Cuder”” wspartego dotacją Ministra Zdrowia (Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie) oraz Samorządu Województwa
Małopolskiego, działalność odpłatna o łącznej wartości 60.050 zł na zlecenie podmiotów
wymienionych wyżej w części I.4.5 na str. 6 ;
d) Gmina Zielonki w zakresie: opracowania projektów siłowni i terenów rekreacyjnych na
terenie Gminy Zielonki; wartość 27.000 zł;

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach: kwota 66.371,44 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 72.854,12 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
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Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
Jako organizacja pożytku publicznego jedenasty już rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach
odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań statutowych
przeznaczyliśmy otrzymaną w 2015 r. od naszych darczyńców sumę 23.094,30 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2015 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 66.686 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”;
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) udział własny do grantu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na projekt pt. „Echo III - Environmental changes human
obligation – Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku";
e) udział własny do grantu pozyskanego od Ministra Zdrowia na projekt pt. „Program
profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna Cuder”;
f)

udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
ekologiczny projekt edukacyjny pt. „Eko-Uczeń”;

g) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
ekologiczny projekt edukacyjny pt. „Młodzi=Świadomi, czyli budowanie świadomości
ekologicznej u dzieci przy współpracy z kołem naukowym Ekospirit”;
h) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
Edukacyjny projekt kulturowy „Non omnis moriar”;
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2015 roku, zostały
zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia, w tym
na cele wskazane przez darczyńców w PIT-ach.
Ponadto, w roku 2016 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
 na realizację części IV edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i
gimnazjów pn. „Ec(h)o - environmental changes human obligation - odpowiedzialność
człowieka za zmiany w środowisku” w ramach współpracy z Powiatem Krakowskim,
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Gminą Zielonki i Fundacją dla AGH w
Krakowie (Grupa Naukowa Pro Futuro);
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2016

9

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2015

 na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych pn. "Eko Uczeń II”, „Powietrze na
wagę złota”, „Hybrydowa gra edukacyjna”, „Ec(h)o IV”;
 na realizację wśród dzieci i młodzieży działań profilaktyczno-edukacyjnych w
zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu;
 na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły uzdolnioną muzycznie młodzież;
 na realizację projektu "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" wspomagającego wychowanie
do wartości, uczącego dzieci i młodzież jak znaleźć prawdziwy autorytet, nie myląc go z
idolem;
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 2015.
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.

III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie stale współpracowało w 2015 r. średnio z 9 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.
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IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Ekologiczny projekt edukacyjny „Echo III - Environmental changes human
obligation – Odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku”
Realizator projektu
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Grupą Naukową Pro Futuro z
AGH, Fundacją dla AGH w Krakowie, Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Powiatu Krakowskiego, Gminy Zielonki, Gminy Wielka Wieś, Gminy IgołomiaWawrzeńczyce.
Opis projektu, zadania, przewidywane rezultaty
Projekt realizowany w okresie 1.07.2015 – 30.11.2015 objął swoim działaniem obszar
województwa małopolskiego, ze szczególną intensyfikacją działań na terenie powiatu
krakowskiego składał się z dwóch elementów:
I. Część edukacyjna:
W zajęciach prowadzonych przez członków kół naukowych AGH współpracujących ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa wzięło udział 26 szkół, 102 grupy zajęciowe
(20 grup zajęcia z grą = 60h; 82 grupy zajęcia warsztatowe +164 h), z łączną liczbą uczniów
2104 (wg list obecności). Największe zainteresowanie projektem wykazywały szkoły
gimnazjalne, w których przeprowadzono więcej zajęć niż zaplanowano. Zdarzały się także
sytuacje, że w umówionej ilości grup dla gimnazjum, w zespołach szkół nauczyciele w dniu
prowadzenia zajęć prosili o przeprowadzenie ich także w szkole podstawowej. W zw. z tym iż
projekt nastawiony jest na jak najszersze propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, w
żadnym z przypadków nie odmówiono przeprowadzenia zajęć, które częściowo zastąpiły
niewykorzystany limit dla szkół średnich, których rekrutacja była największym problemem
organizacyjnym projektu.
W ramach projektu opracowano także ankietę o tematyce gospodarki odpadami.
Autorami ankiety są studentki specjalności Zagospodarowanie Surowców Odpadowych w
Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH. Szczególne zainteresowanie
ankietą wyraziła gmina Igołomia – Wawrzeńczyce, dla której przygotowano nieznacznie
zmodyfikowaną wersję. Ankieta oprócz dystrybucji w szkołach dostępna była w urzędzie
gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Uczniowie w roli ankieterów
odpytywali dorosłych, prosząc o ocenę systemu gospodarki odpadami w ich miejscu
zamieszkania. Do organizatora w terminie wyznaczonym regulaminem spłynęły ankiety z
gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Liszki. Spośród tej grupy rozlosowano nagrody
przewidziane w konkursie echo-ankieta oraz sporządzono opracowanie wyników.
Nieterminowo wysłane ankiety z innych gmin biorących udział w projekcie nadal docierają do
organizatora, stąd będą one przedmiotem dalszych analiz studentek, które na podstawie
otrzymanych wyników, będą przygotowywały prace dyplomowe.
W ramach zajęć z echo-grą opracowano nową bazę pytań, które w połączeniu z
wersją gry wyprodukowanej w ramach poprzedniej edycji projektu pozwoliły na
przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu. W konkursie wykorzystano także zasoby
projektu „W minutę do efektu” realizowanego w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa
ze wparciem Woj. Małopolskiego. Użyto kilkaset klocków lego, które stanowiły zasoby
surowcowe, a zadaniem uczniów było zbudowanie rakiety przy wytworzeniu jak najmniejszej
ilości odpadów. W konkursie wzięło udział 30 gimnazjalistów z sześciu szkół. Zostali oni
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dowiezieni do hali sportowej w Zielonkach. W związku z wycofywaniem się zgłoszonych
drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych na kilka dni przed konkursem zdecydowano o
przeprowadzeniu testu wiedzy, gdyż rozgrywka na planszy byłaby niegrywalna przy udziale
dwóch drużyn. Znacząca dysproporcja pomiędzy ilością uczestników z gimnazjum (30 os), a
szkół ponadgimnazjalnych (6 os) spowodowała, że pierwotnie planowane równomierne
wykorzystanie budżetu na nagrody zostało zaburzone. Ostatecznie gimnazjaliści zostali
nagrodzeni z wykorzystaniem proporcjonalnie przypadającej na nich puli nagród. Sytuacja ta
była nieprzewidywalna w momencie planowania wydatków. Wyniki konkursów zamieszczono
w protokołach konkursowych załączonych w sprawozdaniu.
W ramach projektu udostępniono realizatorom zajęć opracowane w tym celu
prezentacje i zasoby edukacyjne. Szkoły spośród poniżej wymienionych tematów:
a. Gospodarka odpadami
b. Gospodarka wodno-ściekowa
c. Surowce naturalne
d. Ochrona przyrody w kontekście ekonomii
e. Hałas i wibracje
f. Energetyka
g. Ochrona powietrza
najczęściej wybierały te związane z energetyką, w tym energią odnawialną. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z hałasu i wibracji. Do zajęć z tematyki gospodarki
wodno-ściekowej wykorzystano zasoby zestawów laboratoryjnych do analizy wody,
zakupionych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
projektu „Młodzi = świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci” przy
współpracy z kołem naukowym Ekospirit, finansowanego przez woj. małopolskie.
II. Część finansowa:
Na realizację zadania przeznaczono 49.029,48 zł, z czego 15.429,48 zł ze środków własnych
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, 14.000 zł z dotacji Powiatu Krakowskiego oraz
19.600 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 pojęcia 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.
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.
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2016

12

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2015

Opis projektu
Projekt został realizowany od marca do końca grudnia 2015 roku. Wartość całkowita projektu
wyniosła 197.850 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych Ministra Zdrowia w wysokości 109.000 zł i udział własny naszego
stowarzyszenia w wysokości 88.850 zł.
Projekt został przeprowadzony w 67 szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie
Województw: Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego.
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 zostają 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 spotkanie 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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3. Ekologiczny projekt edukacyjny “Eko-Uczeń”
W ramach konkursu województwa małopolskiego Naukowe
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne, zrealizowano we
współpracy z kołami naukowymi AGH projekt edukacyjno
badawczy. Ich 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.
Koło Naukowe „Kliwent” i zwycięzcy
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
konkursu z Woli Zachariaszowskiej
zajęciach pomiarowych z wykorzystaniem
sprzętu mierniczego.
W rezultacie projektu powstał raport o efektywności energetycznej budynku, który wykonano
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.
Projekt realizowany był przy wsparciu środków finansowych Samorządu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne w wysokości
10.000,00 zł.
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Pomiary i zajęcia terenowe

Zajęcia w szkole – Mateusz Tabor

Zajęcia w szkole - Alina Majewska – koordynator projektu

Zajęcia w szkole - Marek Olipra – koordynator projektu

Zajęcia terenowe i pomiary – Andżelika Urbańska

Zajęcia w szkole – Aleksandra Skiba
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4. Ekologiczny projekt edukacyjny “Młodzi=Świadomi,
świadomości ekologicznej u dzieci”

czyli

budowanie

Opis projektu
Stowarzyszenie kontynuując 7 letnią współpracę z kołem
naukowym Ekospirit z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadziło
badania jakości wody w rzece Prądnik, 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.
W ramach badania Prądnika pięciokrotnie pobierane były próbki wody w odstępach 2tygodniowych w celu sprawdzenia jakości wody na osi czasu. Punkty pomiarowe
zlokalizowano od Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez kolejne miejscowości, aż do
granic z Krakowem. Badania obejmowały zarówno podstawowe parametry fizyko-chemiczne
jak i badania mikrobiologiczne. Próbki badane były w laboratorium Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców AGH pod nadzorem kadry naukowej, z wykorzystaniem
odczynników zakupionych dzięki dotacji. Opracowano wyniki analiz fizykochemicznych i
mikrobiologicznych. W efekcie projektu sporządzony został Raport na temat parametrów
jakości wody rzeki Prądnik. W ramach projektu zaplanowano także mini kampanię plakatową
zachęcającą do dbania o zasoby wodne. Studenci podróżując w celu pobrania prób,
rozwieszali plakaty promujące poszanowanie zasobów wody, a dla uczniów przeprowadzono
2 etapowy konkurs.
Beneficjenci
W szkoleniu uczestniczyło w sumie około 250 uczniów. Podczas zajęć przeszkoleni zostali
uczniowie z 11 klas szkoły podstawowej w Zielonkach.
Cele projektu
Zakładane cele projektu zostały osiągnięte w całości dzięki współpracy koła naukowego
Ekospirit z naszym Stowarzyszeniem.
Zrealizowane zostały następujące zadania:
1.
Poprzez przeprowadzenie prezentacji przekazano dzieciom podstawową wiedzę o
wartości wody: jej wszech-stronnego zastosowania, problemów z jej ochroną, rodzajami
zanieczyszczeń oraz domowymi sposobami jej oszczędzania.
2.
Odbyło się 37 godzin lekcyjnych warsztatów-prelekcji dla dzieci.
3.
Przeprowadzony został międzyklasowy konkurs z wiedzy o wodzie oraz konkurs
plastyczny.
3.
Zorganizowano konkursy zachęcające dzieci do zdobywania dodatkowej wiedzy.
4.
Dla najlepszych słuchaczy w teście podsumowującym zorganizowano zajęcia
praktyczne nad rzeką, poszerzające zdobytą wiedzę, z możliwością uczestniczenia w
poborze próbek wody oraz pokazem podstawowym badań laboratoryjnych.
5.
Uświadomiono dzieci o potrzebie dbania o środowisko wodne.
__________________________________________________________________________________________________
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6.
Przeprowadzono badania jakości wody w celu identyfikacji ewentualnej obecności
substancji zagrażających zdrowiu wraz ze wskazaniem miejsc ich występowania.
7.
Sporządzono raport na temat jakości wody w rzece Prądnik..
Przejrzyjcie ciekawą prezentację.
Badania jakości wody w rzece Prądnik były reklamowane mieszkańcom gminy za pomocą
grafik promocyjnych (dołączone do sprawozdania z projektu), plakatów oraz artykułów
prasowych. Wartością edukacyjną było pojawienie się studentów nad rzeką, co wzbudza
zainteresowanie mieszkańców napiętnujących nielegalne zrzuty ścieków. Przyczyniło się to
do promocji Województwa Małopolskiego jako wspierającego rozwój i zdobywanie
doświadczenia przez studentów oraz działania mające na celu ochronę środowiska wodnego.

Zajęcia dla uczniów SP w Zielonkach na temat ochrony
wody (na zdj. Mateusz Bilik)

Uczniowie SP w Zielonkach podczas poboru wody
(zajęcia terenowe wraz z Anną Buszkowską, Anną
Chmielewską, Bartłomiejem Blachura i Natalią
Fijałkowską)

Samodzielny pobór wody przez jednego z uczniów SP w
Zielonkach (na zdj. Bartłomiej Blachura)

Jeden z uczniów SP w Zielonkach podczas badania
wody za pomocą edukacyjnego zestawu odczynników
(na zdj. Anna Chmielewska)

Badanie wody z rzeki Prądnik w laboratorium
mikrobiologicznym wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
(na zdj. Mateusz Bilik)

Nagrodzeni uczniowie oraz zwycięska praca
Eweliny Pojałowskiej
(na zdj. Natalia Fijałkowska i Mateusz Bilik)
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RAPORT POPROJEKTOWY
GALERIA ZDJĘĆ
Projekt realizowany był przy wsparciu środków finansowych Samorządu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne w wysokości
9.000,00 zł.

5. Edukacyjny projekt kulturowy „Non omnis moriar - Dziedzictwo kulturowohistoryczne gminy Zielonki”
Opis projektu
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.
Beneficjenci
Adresatami realizowanego zadania publicznego są 25 osobowe grupy dziewcząt i chłopców;
dzieci w wieku 10-13 lat, młodzież w wieku 13-15 lat. Podczas całego projektu wzięło w nim
udział łącznie 80 osób w każdym wieku, zarówno studenci, młodzież szkolna uczestnicząca
w grze terenowej, jak i osoby dorosłe i seniorzy, odbiorcy wystawy i spotkania
podsumowującego nasz projekt.
Cele
Podczas realizacji zadania studenci w trakcie prac terenowych na cmentarzach w Zielonkach
i w Korzkwi zdobyli niezbędny materiał, który został potem uzupełniony w czasie kwerend
archiwalnych, aby solidnie i rzetelnie opracować karty ewidencyjne nagrobków.
Opracowywanie nagrobków przyczynia się do poszerzania wiedzy o tym regionie Małopolski.
Powstała nowa strona www Izby Regionalnej jako zakładka strony Biblioteki Publicznej w
Zielonkach, na której zostały umieszczone informacje i zdjęcia z realizacji zadania
publicznego. Z powodzeniem udała się również przeprowadzona gra terenowa „Galicjana
2015” dla młodzieży szkolnej oraz zorganizowana wystawa fotograficzna podsumowująca
projekt, którą można było oglądać w holu biblioteki do końca listopada.
Rezultaty projektu
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 dwóch prelekcji w: Zespole
Szkół w Zielonkach oraz w Zespole Szkół w Korzkwi.
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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 Bibliotece Publicznej w Zielonkach oraz podsumowujące spotkanie, wraz z
prezentacją zakładki Izby Regionalnej na stronie internetowej biblioteki.
Studenci biorący udział w projekcie zdobyli nowe doświadczenia i poszerzyli swoją
dotychczasowa wiedzę, którą z pewnością będą mogli wykorzystać w dalszej swej pracy na
polu nauki. Dzięki pracy w terenie i kwerendom przeprowadzonym w archiwach państwowych
i parafialnych, na podstawie zdobytych w ten sposób informacji o poszczególnych osobach,
udało się opracować karty inwentarzowe najcenniejszych i najciekawszych nagrobków,
znajdujących się na cmentarzach w Korzkwi i w Zielonkach.
GALERIA ZDJĘĆ
Projekt realizowany był przy wsparciu środków finansowych Samorządu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne w wysokości
7.000,00 zł.

6. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”
Opis projektu
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
latach 2013, 2014 i 2015 nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
W 2015 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która obejmowała 4 koncerty
bardzo zróżnicowane 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, 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. 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 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.
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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.
Zrealizowane zostały 4 koncerty:
1.

24 maja 2015 r. w Kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie
Wykonawcy

W programie

Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,
Joanna Radziszewska - sopran.

2.

G. F. Haendel, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart
oraz teksty:
Jan Paweł II i Faustyna Kowalska

30 maja 2015 r. w Sali Widowiskowej Kolejowego Towarzystwa Kultury, ul. Św.
Filipa 6 w Krakowie
Wykonawcy
W programie
Izabela Szlachta-Dowgiałło skrzypce, Joanna Stasiak wiolonczela, Bogumiła GizbertStudnicka - klawesyn, Monika
Rasiewicz - reżyseria, słowo,
Alina Towarnicka - choreografia,
Tancerze: Karolina Rumin,
Aleksandra Jęczmionek, Ewelina
Sapała - taniec klasyczny, Ewa
Wojtkiewicz, Justyna Kukla, Piotr
Roemer, Grzegorz Nowakowski tango

3.

Pory Roku A. Vivaldiego: Koncerty opus VIII nr. 2 "Lato",
nr 4 "Zima", Astor Piazzolla - Wiosna, Jesień - Tango
w aranżacji na skrzypce, wiolonczelę i klawesyn
(aranżacja: Prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka)
oraz teksty:
Jana Kochanowskiego, Edwarda Stachury, Mirona
Białoszewskiego, Władysława Stanisława Reymonta,
Leopolda Staffa, Tytusa Czyżewskiego

14 czerwca 2015 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Wykonawcy
Magdalena Szczepanowska skrzypce, Damian Kułakowski skrzypce, Małgorzata ZielińskaKościów - fortepian,

4.

W programie
Johann Sebastian Bach - Sonata a tre in D minor for two
violins and basso continuo BWV 527, Wolfgang Amadeus
Mozart - Concertante (after Sonata in D major KV 448 for
two pianos), Maurice Moszkowski - Suite Op.71

4 października 2015 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Wykonawcy
Izabela Szlachta-Dowgiałło skrzypce, Joanna Stasiak wiolonczela, Bogumiła GizbertStudnicka - klawesyn

W programie
"Inspiracje Bacha muzyką włoską": J. S. Bach, A. Vivaldi

Rezultaty mierzalne
Na każdym z koncertów w kościołach i w Sali Fontany Muzeum Historycznego miasta
Krakowa gościło po około 150-300 osób.
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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 koncertów,
- 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 10.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 12.693,47 zł. Finansowy udział
własny stowarzyszenia to kwota 2.693,47 zł.

7. Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w
Bibicach gmina Zielonki”
Opis projektu
Projekt realizowany od września 2014 do czerwca 2015 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).
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W ramach projektu dzieci nabyły wiedzę z podstawowych słówek języka angielskiego,
nauczyły się wielu piosenek i reagowania na podstawowe zwroty, poznały zwyczaje krajów
anglosaskich, rozwinęły umiejętności manualne, nauczyły się pracy w zespole przy okazji
przygotowania przedstawienia.
Beneficjenci
Grupę docelową w projekcie stanowiło 45 dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej w Bibicach.
Cele projektu
Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego oraz rozwój ekspresji kulturalnej
poprzez warsztaty artystyczno-językowe u uczniów klas 0 w ZS w Bibicach.
Projekt realizowany był ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 48.131,10 zł.

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. Wykonywaliśmy zamówienie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie w zakresie: „opracowania Modułu kursu e-learningowego pt. Koszty i zyski
działań środowiskowych, źródła finansowania wybranych działań”;
2. Wzięliśmy udział w projekcie szkoleniowym „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z
pożytkiem”, finansowanym z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla
Demokracji”. Jego przedmiotem była m.in. tematyka monitorowania zlecania zadań
publicznych.
3. 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)”, „Echo III - Environmental changes human obligation – Odpowiedzialność
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człowieka za zmiany w środowisku”, “Młodzi=Świadomi,
świadomości ekologicznej u dzieci”, „Eko-Uczeń”.

czyli

budowanie

4. W dziedzinie edukacji ekologicznej nawiązaliśmy współpracę z gminą Szaflary,
przeprowadzając zajęcia dla blisko 200 uczniów we współpracy z AGH w Krakowie.
5. Medialne informacje o projektach ekologicznych odnaleźć można pod linkami:







http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9131203,nauka-ekologii-pozwolila-na-czysta-rywalizacje,id,t.html
http://zielonki.pl/index.php/10-aktualnosci/3016-odpowiedzialnosc-czlowieka-za-zmiany-w-srodowisku
http://www.koronakrakowa.pl/index.php/pl/43-odpowiedzialnosc-czlowieka-za-zmiany-w-srodowisku
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9315492,uczniowie-mieli-okazje-poczuc-sie-jak-dyrektorzyfabryki-rakiet,id,t.html
http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/images/wiadomosci/pdf/201511_204.pdf str. 14
http://www.ckpir.zielonki.pl/images/stories/gazeta%20lokalna/Wiadomosci%20Lokalne%20Gminy%20Zi
elonki%206%202015.pdf str. 14 i 15

6. W 2016 planowana jest kontynuacja współpracy ze środowiskiem naukowym i studentami
m.in. w projekcie Echo IV.
7. Praktyki dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zawarliśmy umowę z AGH na organizację w stowarzyszeniu niepłatnych praktyk dla
studentów AGH.
8. Członek zarządu Jacek Pietrzyk w latach 2014-2015 brał udział w rocznym Programie
szkoleniowym
Fundacji
Akademia
Organizacji
Obywatelskich
(FAOO).
pn. „Menedżerowie NGO Promengo”.
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.
Projekt obejmował 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 brali udział w 11-tu, 1, 2 i 3-dniowych stacjonarnych zjazdach
szkoleniowych.
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.
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VI. PUBLIC RELATIONS
1. W lutym 2015 zgłosiliśmy naszą gminną laleczkę Pucheroka do organizowanego przez
Województwo Małopolskie konkursu „Wielkanoc jest w Małopolsce”, którego celem było
pozyskanie pamiątki wielkanocnej z Małopolski inspirowanej kulturą ludową, służącej
promocji regionu w okresie Wielkanocy, jak również promocja bogactwa i zasobów kultury
ludowej, jako źródła inspiracji oraz pozyskanie nowych, ciekawych i oryginalnych
pomysłów, wzorów pamiątki promującej region.
2. 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.
Nowatorskie rozwiązania takie jak profilaktyczny projekt edukacyjny z grą 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.
3. Zawarliśmy porozumienie z Fundacją ARTica w sprawie współorganizacji w 2016 r.
Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych. W ramach Festiwalu odbędą się działania
związane ze street artem i sztukami młodzieżowymi, takie jak na przykład warsztaty,
malowanie ścian, program towarzyszący.
4. Kontynuowaliśmy bieżącą prezentację działań stowarzyszenia na stronie internetowej
stowarzyszenia www.srgz.zielonki.pl. To założone w 2004 roku narzędzie komunikacji
ze wszystkimi osobami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia, stanowi
uzupełniające narzędzie wymiany informacji z uczestnikami naszych projektów.
5. 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.
6. 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.

7. 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 Rodziny,
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.
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8. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
9. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już
jedenasty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2015 od
naszych darczyńców sumę 23.094,20 zł.
10. 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 241.536,25 zł,
b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 109.000 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 936.000 zł,
d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.371.000 zł.

VII. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Jako Stowarzyszenie kontynuowaliśmy współpracę w ramach 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.
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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.
Koło Naukowe Kliwent AGH
W ramach konkursu województwa małopolskiego Naukowe Inspiracje – Ciekawe i
Kreatywne, zrealizowano we współpracy z kołami naukowymi AGH dwa projekty edukacyjno
badawcze. Ich 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.
Koło Naukowe Zarządzanie AGH
Przy współpracy z Kołem Naukowym Zarządzanie zrealizowany został
projekt oparty na zasadach efektywnego zarządzania. Studenci opracowali
autorski program edukacyjny oparty na zasadach Lean Management, który
w przystępny sposób pokazał uczniom jak uporządkowanie stanowiska
pracy i przygotowanie dobrego planu wpływa na efekt końcowy
przedsięwzięcia. Do zajęć używane były klocki Lego Duplo zakupione w
ramach dotacji. Poprzez świetną zabawę uczniowie 10 szkół uczyli się jak
szybko i efektywnie budować rakiety, będące tylko
narzędziem by pokazać, że stosując pewne
narzędzia i zasady można łatwo i szybko osiągnąć
zamierzony cel. Była to również doskonała okazja,
by poprzez symulację procesu produkcyjnego
nauczyć dzieci i młodzież współpracy, pracy
zespołowej oraz organizacji miejsca pracy.
Zajęcia w szkole w Bibicach

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 IV kadencję kontynuują 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.
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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.
Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki AGH
Z Kołem Naukowym Budownictwa i Geomechaniki opracowane zostały
charakterystyki energetyczne dla wybranych budynków w gminach
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa. Pięć,
dziesięcioosobowych grup przeprowadziło pomiary w wybranych obiektach w
tym w szkołach w Bibicach i Tropiszowie. W pracach brali udział uczniowie
lokalnych szkół, którzy mogli skorzystać ze specjalistycznego sprzętu
udostępnionego przez AGH, oraz poznać tajniki przenikania ciepła przez
poszczególne przegrody budowlane. W wyniku projektu powstało pięć świadectw
energetycznych, przeprowadzono kilka szkoleń, oraz nawiązano współpracę z innymi kołami
naukowymi AGH.

Zdjęcie z kamery termowizyjnej – Szkoła w Bibicach

Uczniowie podczas lekcji pokazowej w Szkole w
Bibicach

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 8.245,20 zł oraz odpisy 1% podatku za 2013 i
2014 r. w łącznej wysokości 1.969 zł (w sumie 10.214,20 zł). W grudniu 2014 r. środki w
wysokości 6.734 zł zostały przekazane na konto Gminy Zielonki, która zleciła wykonanie
utwardzenia terenu miejsc postojowych. Kwota 3.480,20 zł pozostaje do dyspozycji
inicjatorów w 2016 r.
Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wsparli prośbę inicjatorów akcji, a ze strony
naszego stowarzyszenia deklarujemy dalszą pomoc.
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,
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- 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%.
Zespół Muzyczny Fermata
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 2015 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Samorząd Województwa Małopolskiego.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
7. Urząd Gminy Zielonki
8. Grupa Naukowa Pro Futuro przy AGH w Krakowie
9. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki (w szczególności w Korzkwi i
Bibicach)
11. Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” w Ojcowie
12. Firmy prywatne – sponsorzy.

VIII. INNE DZIAŁANIA
1.

Z inicjatywy Stowarzyszenia 17 sierpnia 2015 r. do Zielonek na parking przy urzędzie
przyjechał autobus energetyczny - mobilne centrum informacyjnoedukacyjne. W ramach
kampanii dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej; a prowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii,
mieszkańcy gminy mogli się dowiedzieć, jak przeciwdziałać zmianom klimatu.
W założeniu kampania, która rozpoczęła się w październiku 2014 roku, ma w ciągu
trzech lat dotrzeć do 200 gmin w Polsce, w naszym województwie autobus odwiedził
m.in. Olkusz, Charsznicę, Wolbrom i Miechów, wszędzie starając się podnosić
świadomość ekologiczną. Eksperci, ale i zarazem pasjonaci ochrony środowiska,
informują o zmianach klimatycznych, ale przede wszystkim udzielają praktycznych
wskazówek, jak na co dzień zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne, jak
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efektywnie gospodarować energią, racjonalnie korzystać z wody, właściwie
gospodarować odpadami, wybrać przyjazne środowisku technologie przy budowie domu.
Odwiedzający autobus mogli sprawdzić jak działa perlator napowietrzający wodę, jak
kolektory słoneczne ją nagrzewają, jak powstaje prąd w turbinie wiatrowej, jak słońce
może dawać napęd urządzeniom dzięki ogniwom fotowoltaicznym, dlaczego lepsze sa
energooszczędne żarówki, jakie okno pozostawi najwięcej ciepła itp. Eksponatom można
się było przyjrzeć, dotknąć i wypróbować je, czego doświadczyli uczestnicy zajęć
wakacyjnych w CKPiR w Zielonkach. Najmłodsi odwiedzający autobus byli już obeznani
z tematyką ekologiczną, np. doskonale wiedzieli jak oszczędzać wodę myjąc zęby. Ich
wiedzę sprawdziły Edyta Kubala i Olga Buga z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w
Warszawie, prowadzące zajęcia. Autobus energetyczny zwiedził również Bogusław Król,
wójt gminy Zielonki. Na koniec przygotowano szkolenie „Biuro z klimatem”. Tu
organizatorzy zapewniają wiedzę z zakresie urządzenia biura, jego oświetlenia, ogrzania,
wentylacji i klimatyzacji z myślą o poszanowaniu środowiska.
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2. Wpis do bazy OPP uprawnionych do odpisu 1% podatku dochodowego.
Od 2005 roku nasze stowarzyszenie posiada prawo do otrzymywania odpisu 1% podatku
dochodowego. Jednak w lutym 2015 z nagle stwierdziliśmy, że występują trudności w
przekazywaniu odpisu. Każdy uprawniony podmiot musi się znajdować w bazie
uprawnionych prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Brak obecności w
bazie wiąże się z brakiem możliwości pozyskania środków z 1%. Było to tym bardziej
zadziwiające, że zgodnie z ustawową procedurą corocznej weryfikacji stowarzyszeń, jeszcze
w styczniu 2015 r. figurowaliśmy na liście podmiotów uprawnionych. Zaalarmowani przez
współpracujących z nami księgowych o braku możliwości przekazania 1% odpisu z uwagi na
nieidentyfikowalność naszego stowarzyszenia w systemie on-line, zwróciliśmy się
natychmiast do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o pilne wyjaśnienie tej
okoliczności i przywrócenie nas do bazy.
Po wyeliminowaniu przez nas i równolegle przez pracowników Ministerstwa wszystkich
potencjalnych przyczyn prawnych i merytorycznych, okazało się, że przyczyną był techniczny
błąd komputerowy w bazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania odpisu 1% podatku za
2014 rok. Błąd ten spowodował, że w sposób niezamierzony przez miesiąc w tej bazie nie
figurowaliśmy. Dodatkowo, niektóre komercyjne programy przeznaczone do sporządzania
deklaracji PIT, a odwołujące się do bazy podmiotów z okresu, w którym w niej nas nie było,
zgłaszały komunikat o braku możliwości przekazania 1% na rzecz naszego stowarzyszenia.
Jak wynika z ww. wyjaśnienia Ministerstwa Pracy oraz z zapewnienia nas przez Ministerstwo
Finansów (Wydział Ewidencji Podmiotów i Komunikacji Elektronicznej), znajdujemy się
również w bazie e-Deklaracje i jako OPP posiadamy pełne prawa do korzystania z przywileju
1%. Poinformowano nas również, że jeżeli podatnik zostanie wezwany przez urząd skarbowy
do korekty PIT, to powinien się odwołać od tego wezwania, wskazując że stowarzyszenie jest
podmiotem uprawnionym do odpisu 1%. Jeżeli takie odwołanie nie poskutkuje, to należy
złożyć skargę do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej dla danego województwa.
3. W trybie prowadzonych konsultacji społecznych Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014–2020 zgłaszaliśmy swoje uwagi.
a) Zwracaliśmy uwagę, że w ramach systemu aplikowania o środki EFRR i EFS na
terenie Małopolski przyjęto odpłatne rozwiązanie zakładające podpisywanie
dokumentów aplikacyjnych certyfikowanym podpisem elektronicznym. Wymusza to na
wnioskodawcach wykupienie w kwalifikowanym centrum certyfikacji zestawu do
składania podpisu elektronicznego na okres roku lub dwóch lat. Tymczasem
rozwiązanie to stoi w sprzeczności z polityką państwa polskiego promującego
bezpłatną komunikację z administracją publiczną poprzez Profil Zaufany dostępny na
platformie ePUAP.
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b) W zakresie Priorytetu inwestycyjnego 9.9, akapit: - Działania sprzyjające tworzeniu i
rozwojowi kapitału ludzkiego, zwracaliśmy uwagę, że priorytet inwestycyjny winien
jednoznacznie umożliwiać gminom należącym do ZIT, interwencję we wsparcie
edukacyjne dzieci i młodzieży (w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i
gimnazjalnej) polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury
edukacyjnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
Przyłączyliśmy się również do apelu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich i
Forum Darczyńców w sprawie odrzucenia poprawki Senatu do Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z projektem ustawy, finansowanie „promocji
1%” ze środków zebranych przy okazji kampanii 1% miało być karane grzywną!.
Postanowiliśmy zareagować w sytuacji, kiedy pojawiło się ryzyko, iż to uwarunkowania
prawne staną się przeszkodą w profesjonalizacji działań stowarzyszeń.
Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, rozszerzyło współpracę
z kołami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz kontynuowało
współpracę z Grupą Naukową Pro Futuro Fundacji dla Akademii Górniczo - Hutniczej.
Korzystając z potencjału naukowego uczelni i zaangażowania studentów zrealizowaliśmy
wspólnie projekt „Echo III – Environmental changes human obligation – odpowiedzialność
człowieka za zmiany w srodowisku”, finansowany przez WFOŚiGW w Krakowie, powiat
krakowski oraz gminy: Zielonki, Wielka Wieś i Igołomia - Wawrzeńczyce. W projekt
zaangażowane było także Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, oraz Fundacja
dla AGH. Przeprowadzono ponad 200h zajęć w gimnazjach i szkołach
podnadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Kontynuowano zapoczątkowane w
2014 roku badania oceny systemu gospodarki odpadami w gminie Zielonki, oraz
rozszerzono zakres badań od gminy Igołomia – Wawrzeńczyce i Liszki. Dzięki projektowi
Stowarzyszenie wyprodukowało dużą planszę (około40m2) do Echo gry, której treści są
systematycznie rozbudowywane. W 2015 roku zawarto porozumienia z Wydziałem
Górnictwa i Geoinżynierii AGH w sprawie odbycia praktyk studenckich przez 5-cioro
studentów Inżynierii Środowiska.
W ramach konkursu województwa małopolskiego Naukowe Inspiracje – Ciekawe i
Kreatywne, zrealizowano we współpracy z kołami naukowymi AGH dwa projekty
edukacyjno badawcze:
Eko Uczeń - z kołem naukowym Kliwent)
Młodzi = Świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci (z kołem
naukowym Ekospirit)
Od 01.03.2014 do 28.03.2015 przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną. Zbiórka w formie
sprzedaży cegiełek prowadzona była na terenie Powiatu Krakowskiego przez
przedstawicieli zespołu muzycznego „FERMATA” działającego od 2007 roku przy
Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
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.
Również w grudniu 2014 r., 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
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w czasie ferii zimowych (w lutym 2015 r.) dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat terenu z
obwodu Zespołu Szkół w Korzkwi.
9. Sukces ubiegłorocznej zbiórki Koła Przyjaciół Brzozówki zdecydował o ponowieniu zbiórki
w roku 2015/2016. Uruchomiona została zbiórka o nr 2015/4738/OR pod hasłem
„KARNAWAŁ NA LUDOWO”. Środki są gromadzone przez członków Koła z
przeznaczeniem na organizacje zajęć w czasie ferii zimowych (w styczniu 2016 r.) dla
dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Korzkwi.
10. 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 2015 r., organizowanych przez Samorząd Województwa
Małopolskiego w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”,
11. Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.
12. Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
13. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-1) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „Sprawozdanie z
działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych” za 2014 rok.
14. Wzięliśmy udział w badaniu organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Klon/Jawor
„Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2014”. Jest to najbardziej znane,
niezależne badanie dotyczące sytuacji sektora pozarządowego w Polsce, prowadzone
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor regularnie od 2002 roku. Pozwala organizacjom
pozarządowym porównać się z innymi, a także dostarcza podstawowych faktów o skali i
specyfice ich działań: celach i sposobach działania organizacji, liczbie osób
zaangażowanych w ich działania, współpracy z innymi organizacjami czy instytucjami itp.
15. 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 do Rady tego
stowarzyszenia.

(-) Zarząd Stowarzyszenia
Zielonki, 28.03.2016 r.
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