Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Raport roczny
(załącznik do sprawozdania merytorycznego)

za rok 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie
tel. (+48 12) 285 08 50 w.205 fax. (+48 12) 285 09 50
http://srgz.zielonki.pl lub www.srgz.zielonki.pl; e-mail: zielonki@zielonki.pl

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
POLA AKTYWNOŚCI
INFORMACJE ORGANIZACYJNO - FINANSOWE
W ARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW
NABYTE NIERUCHOMOŚCI
NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 3 500 ZŁ
INFORMACJE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
III. WOLONTARIAT
IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1.
2.
3.
4.

EKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY “„LOKALNE, EKOLOGICZNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI”
EKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY „POWIETRZE NA WAGĘ ZŁOTA 2”
PROJEKT EDUKACYJNY „BOGUMIŁA GIZBERT-STUDNICKA ZAPRASZA NA KONCERT” EDYCJA 2017
PROJEKT KULTUROWY “PARAFIALNO-GMINNA ORKIESTRA DĘTA Z ZIELONEK NA MIĘDZYNARODOWYM
FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH I MAŻORETEK W MIEŚCIE PECS NA W ĘGRZECH”

V. EDUKACJA MŁODZIEŻY POZA PROJEKTAMI GRANTOWYMI
VI. PUBLIC RELATIONS
VII. WSPÓŁPRACA
VIII. INNE DZIAŁANIA

__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2018

2

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

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 Polska SA – 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,

8.

działalność charytatywna,

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:
Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych
Ekologia i ochrona środowiska naturalnego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ochrona zabytków, dziedzictwo
Nauka, kultura, ekologia:
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Edukacja kulturalna
Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Ochrona zdrowia:
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 2017 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się jeden raz, jako
sprawozdawcze, przyjmujące sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016,
udzielające absolutorium członkom zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów
i wydatków na rok 2017.
Stowarzyszenie od 01.10.2008 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Pomimo posiadania wpisu w rejestrze, do tej pory nie
zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest też
wpisane do rejestru Urzędu Skarbowego.
Również obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności
gospodarczej.
W 2017 roku stowarzyszenie pozyskało środki ze źródeł publicznych w wysokości
57.143,51 zł, w tym m.in:
1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2017 – 7.000 zł,
b) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 2” – 9.000 zł,
2. dotacja z Powiatu Krakowskiego:
a) projekt pt. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – 5.000 zł,
b) projekt pt. „Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek na Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na Węgrzech” – 3.232,78 zł;
3. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
a) projekt pt. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – 32.910,73 zł,
3. z działalności odpłatnej o łącznej wartości 50.752 zł, wykonywanej na rzecz m.in.:
a) Gminy Jerzmanowice-Przeginia tytułem „przeprowadzenia edukacyjnych warsztatów
ekologicznych w gminnych placówkach oświatowych” - o wartości 1.980 zł;
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b) Gminy Skała tytułem „organizacji i przeprowadzenia warsztatów prelekcji/warsztatów
edukacyjnych w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce
ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, znaczenia niskiej emisji w środowisku” - o
wartości 3.600 zł;
c) Gminy Michałowice tytułem przeprowadzenia projektu edukacyjnego w gminnych
placówkach oświatowych „Ograniczenie niskiej emisji Gminie Michałowice” oraz
warsztatów ekologicznych w ramach projektu unijnego – o łącznej wartości 6.700 zł.
d) Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica z siedzibą Rynek 9 w
Będkowicach w ramach realizacji dwu letniego ekologicznego projektu edukacyjnego
rozpoczętego w 2016 r. pt. „Wielkowiejska misja – niska emisja” związanego z budową
sieci 21 sensorów jakości powietrza na terenie gminy Wielka Wieś – o wartości
22.250 zł w 2017 r.;
e) Gminy Wielka Wieś tytułem „przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy
Wielka Wieś w ramach projektu: Wielkowiejska misja – niska” – o wartości 5.040 zł;
f) Urzędu Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce tytułem „organizacji warsztatów edukacyjnych w
ramach projektu „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – o wartości
2.680 zł;
g) Gminy Zielonki tytułem „organizacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – o wartości 8.502 zł;
W 2017 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 6.409,99 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2017 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 2006 r. w związku z realizacją ogólnopolskiego programu
„Leader+”.
Wśród istotniejszych ustaleń podjętych przez zarząd stowarzyszenia w 2017 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) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2016 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
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c) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych;
d) 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.

na realizację projektu pn. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” w ramach
konkursu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i
Kreatywne” Województwa Małopolskiego w 2017 r.;
na realizację projektu pn. „Powietrze na wagę złota 2” w ramach konkursu dotacyjnego
w dziedzinie edukacji pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” Województwa
Małopolskiego w 2017 r.;
na realizację projektu pn. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2017 r.;
na realizację projektu pn. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” w ramach
konkursu dotacyjnego Powiatu Krakowskiego w 2017 r. w dziedzinie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
na realizację projektu pn. „Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek na
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na
Węgrzech” w ramach dotacji na małe projekty z Powiatu Krakowskiego w 2017 r.
na realizację projektu pn. „Kolędy i pastorałki – album z płytą CD w ramach Jubileuszu
10-lecia dziecięco – młodzieżowego chóru „Fermata” w ramach konkursu dotacyjnego
Powiatu Krakowskiego w 2017 r. w dziedzinie kultury.
na realizację projektu pn. „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych- gra
profilaktyczna CUDER”.

W 2017 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 2017 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) Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica z siedzibą Rynek 9 w
Będkowicach o wartości w 2017 r. 22.250 zł w ramach realizacji ekologicznego projektu
edukacyjnego pt. „Wielkowiejska misja – niska emisja”; W ramach projektu została
uruchomiona sieć czujników mierząca stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Projekt był
rozłożony na dwa lata i został zakończony w 2017 roku.
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b) Gminy Jerzmanowice-Przeginia tytułem „przeprowadzenia edukacyjnych warsztatów

ekologicznych w gminnych placówkach oświatowych” - o wartości 1.980 zł;
c) Gminy Skała tytułem „organizacji i przeprowadzenia warsztatów prelekcji/warsztatów

edukacyjnych w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce ekologicznej
z zakresu ochrony powietrza, znaczenia niskiej emisji w środowisku” - o wartości 3.600 zł;
d) Gminy Michałowice tytułem przeprowadzenia projektu edukacyjnego w gminnych
placówkach oświatowych „Ograniczenie niskiej emisji Gminie Michałowice” oraz
warsztatów ekologicznych w ramach projektu unijnego – o łącznej wartości 6.700 zł.
e) Gminy Wielka Wieś tytułem „przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy Wielka
Wieś w ramach projektu: Wielkowiejska misja – niska” – o wartości 5.040 zł;
f) Urzędu Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce tytułem „organizacji warsztatów edukacyjnych w
ramach projektu „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – o wartości 2.680 zł;
g) Gminy Zielonki tytułem „organizacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – o wartości 8.502 zł;

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank Polska SA – oddział w Zielonkach: kwota 8.354,30 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 159.383,98 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 trzynasty już rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach
odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań statutowych
przeznaczyliśmy otrzymaną w 2017 r. od naszych darczyńców sumę 35.727,80 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2017 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie szkół, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich,
innych stowarzyszeń i podmiotów kultury z gminy Zielonki i powiatu krakowskiego, którym
przekazaliśmy już łącznie sumę ponad 108.700 zł, w tym 12.600 zł w 2017 r.;
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 decydował samodzielnie każdy podmiot;
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) udział własny do grantu pozyskanego z Powiatu Krakowskiego na ekologiczny projekt
edukacyjny pt. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”;
d) zorganizowanie świątecznego, bożonarodzeniowego koncertu kolęd w Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach, w ramach
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2018

8

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2017

kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów” z siedzibą
w Zielonkach;
e) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
ekologiczny projekt edukacyjny pt. „Powietrze na wagę złota 2”;
f)

udział własny do grantu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na ekologiczny projekt edukacyjny pt. „Lokalne,
ekologiczne gospodarowanie odpadami”;

Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2017 roku, zostały
zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia, w tym
na cele wskazane przez darczyńców w PIT-ach.
Ponadto, w roku 2018 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
• realizację celów wskazanych przez Państwa w PIT-ach w 2017 r.,
• na realizację II części edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i
gimnazjów pn. „Powietrze na wagę złota 2”;
• na realizację III części projektu ekologicznego pn. „LEGO – Lokalne, ekologiczne.
gospodarowanie odpadami”,
• na współpracę z kołami naukowymi wyższych uczelni w IV edycji programu Województwa
Małopolskiego „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Projekty realizowane na
rzecz społeczności gminy Zielonki;
• na realizację wśród dzieci i młodzieży działań profilaktyczno-edukacyjnych w
zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu;
• na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „Eko Uczeń III”,
• na realizację innych edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły
- uzdolnioną muzycznie młodzież;
Planujemy również kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, ochotniczymi
strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, podmiotami kultury 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 2017.
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 2017 r. średnio z 5-8 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
__________________________________________________________________________________________________
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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 „Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie
Odpadami” (LEGO).
Opis projektu
Projekt „Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami” realizowany w okresie
3.04.2017 r. – 30.10.2017 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy
ze Studenckim Kołem Naukowym Zarządzanie AGH, współfinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiat Krakowski.
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Atmoterm SA.
Jest to pomysł wspomagający działania edukacyjne
samorządów lokalnych w gospodarce odpadami.
Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za
główny czynnik warunkujący osiągnięcie coraz
wyższych poziomów recyklingu.
Projektowi przyświeca idea szerzenia wiedzy z
zakresu hierarchii gospodarowania
odpadami
(zapobieganie powstawaniu odpadów, powtórne
wykorzystanie, recykling, odzysk i ostatecznie
składowanie pozostałości), a także wzbudzenia
intuicyjnej potrzeby sortowania odpadów.
Nowe przepisy z 2017 roku ujednolicają kolorystykę i oznakowanie worków i pojemników do
selektywnego zbierania odpadów, dając im okres przejściowy na zmianę barw. Dla części
gmin oznacza to nowe obowiązki, przewiduje też wiele odstępstw i przesunięć terminów
wdrożenia. Warto to rozpatrzeć lokalnie, aby zapobiec dezinformacji mieszkańców.
__________________________________________________________________________________________________
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Głównym przesłaniem projektu jest głoszenie idei
zapobiegania powstawaniu odpadów.
Projekt składał się z trzech etapów:
1. Zbiórka klocków
W ramach projektu przeprowadzona została zbiórka
klocków, która odbyła się w okresie miesięcy: maj –
czerwiec i zwieńczona została losowaniem nagrody,
którym był tablet multimedialny o wartości nie
przekraczającej 400 zł (nagroda nie jest kosztem kwalifikowanym projektu).
Projekt przewidywał zbiórkę wszystkich rodzajów klocków do specjalnie przygotowanych na
ten cel pudeł zawierających identyfikację wizualną zgodną z logiem projektu. Miejsca zbiórki
były dodatkowo oznaczone plakatami, zawierającymi informacje na temat akcji oraz
instrukcje udziału w konkursie. Miejsca zbiórki znajdowały się w obrębie Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz w budynkach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Krakowie.
W ramach akcji zebranych zostało około 2000 klocków różnego rodzaju (m.in. Lego, Lego
DUPLO, drewniane – łącznie około 17 kg). Po zakończonej zbiórce każdy uczestnik, który
wraz z klockami umieścił swoje dane kontaktowe brał udział w losowaniu nagrody głównej.
Wyznacznikiem wygranej nie była ilość, ani stan zużycia klocków, lecz wylosowana przez
członka komisji kartka z imieniem i nazwiskiem. Udział w losowaniu był bezpłatny i
dobrowolny.
Akcja miała na celu zwrócenie uwagi ludzi na aspekt ponownego wykorzystania
przedmiotów, które zamiast stać się odpadem, znalazły ponowne zastosowanie do innych
celów. Klocki, zgodnie z zamysłem początkowym projektu, posłużyły studentom do realizacji
programu edukacyjnego w szkołach.
2. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów
Działanie poprzedzone zostało opracowaniem materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i
kart pracy. Grupa studentów Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie została
przeszkolona w zakresie merytorycznym (systemy gospodarki odpadami w kontekście
obowiązujących aktów prawnych oraz w zakresie metodycznym prowadzenia zajęć w
szkołach). Zakupiono 75 zestawów nagród dla
uczniów. Rekrutacja szkół i kontakt organizacyjny
trwał przez cały okres realizacji projektu.
Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na
temat gospodarki cyrkulacyjnej oraz sortowania
odpadów w sposób klarowny i bezproblemowy do
zapamiętania przez odbiorców. Za grupę
docelową uznano uczniów szkół podstawowych
klas 4-6 oraz gimnazjów klas 1-3, uwzględniając
także zmiany w reformie szkolnictwa (w roku
szkolnym 2017/18 także klasy 7 SP). Założono
ponadto, że grupa powinna mieścić się w granicy
20-25 uczestników. Spotkania prowadzone były w formie dwóch zajęć, każde trwające dwie
godziny lekcyjne (90 minut). Obydwa warsztaty składały się z części teoretycznej i
praktycznej, by zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz by w sposób
efektywny przyswoili przekazywane treści.
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Warsztat I rozpoczynało wzajemne zapoznanie się uczestników. Poprzez zmniejszenie
dystansu pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami, zwiększana była szansa na lepsze
przyswojenie wiedzy, a także utrzymanie pozytywnego nastawienia i motywacji do czynnego
udziału w zajęciach. Wprowadzenie do tematyki warsztatów następowało poprzez zadawanie
pytań odnośnie przedmiotów, a także czynności związanych z generowaniem odpadów, a
mającymi miejsce w codzienności uczniów. W części teoretycznej przybliżone zostały
definicje gospodarki odpadami, wiadomości na temat poszczególnych segmentów piramidyhierarchii
gospodarki
odpadami,
analiza
sortowania odpadów (co
gdzie należy wrzucać oraz
czego nie należy wrzucać
do
poszczególnych
pojemników i dlaczego).
Część praktyczna polegała
natomiast
na
skonstruowaniu omówionej
wcześniej piramidy hierarchii
gospodarki odpadami. Klasa
dzielona była na cztery
grupy, gdzie każda z nich
otrzymywała
instrukcje
stanowiskowe (załączone na
płycie)
przydzielonych
segmentów piramidy, klocki,
kartę haseł, białą kartkę,
pisak, nożyczki oraz taśmę
klejącą. Po zbudowaniu
modułu
zgodnie
z
wytycznymi grupa wybierała
te hasła, które pasowały do
przydzielonego
elementu
hierarchii. Następnie zadaniem uczniów było przepisanie ich na wyciętych fragmentach kartki
i przyklejenie na segment zbudowany z
klocków. Po zakończeniu pracy każdej z
grup przedstawiciele wspólnie łączyli
poszczególne
fragmenty
piramidy
opowiadając o danym module na forum
klasy. Prowadzący na bieżąco sprawdzali
razem z uczniami czy dobrze wykonali
ćwiczenie i ewentualnie korygowali błędy
oraz niejasności. Podsumowując przebieg
zajęć, wspólnie z uczniami wyciągane były
wnioski z procesu budowy piramidy.
Celem było uświadomienie o możliwie
maksymalnym wykorzystaniu otrzymanych
surowców i ograniczeniu powstawania
odpadów w trakcie budowy piramidy. Na
koniec pierwszego warsztatu uczniowie dostawali ponadto kartę pracy dla całej klasy, na
której przez kolejny tydzień mieli zapisywać ilości wytworzonych w klasie odpadów. Drugim
zadaniem była indywidualna karta ucznia, występująca w formie ankiety do przeprowadzenia
wśród 3 dowolnie wybranych dorosłych osób.
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Warsztat II rozpoczynał się od przypomnienia treści poprzednich zajęć. Uczniowie
samodzielnie wymieniali wszystkie etapy hierarchii odpadami. Część teoretyczna drugiego
spotkania zawierała krótkie wprowadzenie z wykorzystaniem zdjęć i opisów trzech instalacji
(sortowni, spalarni odpadów, kompostowni). Nawiązując do teorii, część praktyczna polegała
na zbudowaniu omówionych wcześniej budowli. W tym celu uczniowie dzieleni byli na 3
grupy, otrzymując karty inspiracji, klocki, zużyte baterie, papier, zakrętki, rurki, gumki
recepturki, taśmę i nożyczki. Do stworzenia instalacji musieli wykorzystać wszystkie
otrzymane surowce. Po czasie przeznaczonym na budowę omawiane zostawały wspólnie
zasady funkcjonowania instalacji, a ostatnim elementem było podsumowanie całości
wspólnych działań.
Dodatkową atrakcją i elementem motywacyjnym dla uczniów były rozdawane nagrody w
postaci zestawów ekologicznych artykułów biurowych (m.in.: filcowy piórnik, drewniany
ołówek, długopis i notatnik z makulatury, filcowy brelok, drewniana zakładka do książek).
Podsumowując zasadność scenariusza, cel realizowanych warsztatów mówił o wzbudzeniu
świadomości uczniów, a także potrzebie zapobiegania powstawaniu odpadów. Wyłączne
skupienie się na istocie powtórnego wykorzystania odpadów zostało uznane za obecnie nie
wystarczające w kontekście celu strategicznego jakim jest rozłączność wzrostu
gospodarczego od wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Ponadto istotnym warunkiem
szerzenia misji edukacyjnej zostało także poruszenie tematu selekcjonowania odpadów u
źródła ich powstawania.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzono kolejno 26 cyklów warsztatów, gdzie na
jeden cykl składały się dwa spotkania, każde trwające 90 minut. Wszystkie zajęcia
zrealizowane zostały w obrębie pięciu gmin powiatu krakowskiego:
- Igołomia – Wawrzeńczyce
- Zielonki
- Michałowice
- Kocmyrzów – Luborzyca
- Wielka Wieś
3. Zaprojektowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców
Trzecim etapem działań projektowych było opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych
dla mieszkańców w formie ulotki informującej o prawidłowym sposobie postępowania z
odpadami w gospodarstwach domowych w myśl Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które
weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 19).
Ulotki trafiły w zindywidualizowanej treści do mieszkańców 5 gmin powiatu krakowskiego z
misją poinformowania społeczeństwa o wprowadzanych zmianach lub systematyzując
wiedzę o już funkcjonującym systemie gospodarki odpadami w gminie. Zastosowane
chwytliwe, tytułowe hasło „Czy wiesz gdzie mnie wyrzucić?” miało na celu zachęcić
odbiorców do otworzenia i zapoznania się z jej treścią. Pomimo ujednolicenia gospodarki
odpadami przez nowe rozporządzenie, każda gmina ma inny charakter, dlatego do projektu
ulotki dla każdej z nich zastosowano indywidualnie podejście. Treści opracowywane zostały
na podstawie obowiązujących i projektowanych regulaminów utrzymania czystości i porządku
w gminie.
W ramach projektu, dystrybucja ulotek przewidziana została w obrębie pięciu gmin:
- Igołomia – Wawrzeńczyce
- Zielonki
- Michałowice
- Kocmyrzów – Luborzyca
- Wielka Wieś
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Zielonki, marzec 2018

13

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2017

Ponadto 100 plakatów z ogólnym przesłaniem dotyczącym minimalizacji wytwarzania
odpadów zamieszczono na tablicach ogłoszeń w miejscowościach oraz przekazano
placówkom oświatowym we współpracujących gminach.
W ramach realizacji projektu „Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami”, na bieżąco
prowadzona była promocja działań Zespołu Projektowego. Informacje oraz zdjęcia o rozwoju
projektu zamieszczane były na fanpage’u projektowym na portalu społecznościowym
Facebook, a także na fanpage’u Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie”, jak i
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Ponadto informacje umieszczone zostały na stronie
internetowej Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, jak i na stronie internetowej
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, do jakiego przynależy Koło. Informacje publikowane były
również na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Promocja wiązała
się ponadto to z rozwieszaniem plakatów na terenie: Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.
Staszica w Krakowie, w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, jak i w klubo-księgarni
Microscup.
Ponadto Zespół Projektowy wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Surowce
i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" organizowanej przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w dniach 14-15 września 2017 r. w
Krakowie, wygłaszając referat pt.: "Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami - czyli
jak w przystępny sposób edukować ekologicznie", dla którego także ukaże się publikacja
pokonferencyjna. Niepublikowana treść art. załączona na płycie.
Część finansowa
Projekt zrealizowano głównie dzięki dotacji WFOŚiGW w Krakowie, która stanowi 76,83%
kosztów kwalifikowanych i 76,13% wszystkich kosztów projektu. Dotacja powiatu
krakowskiego stanowiła 11,61% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki przeznaczone na
realizację projektu pochodziły z budżetu stowarzyszenia przeznaczonego na działalność
statutową w zakresie edukacji ekologicznej. Budżet w zakresie kosztów kwalifikowanych
zrealizowano w wysokości 99,994%. Całkowita wartość projektu to 43.426,20 zł w tym koszty
kwalifikowane 43.033,71 zł. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT stąd faktury rozliczano
do kwoty brutto.
Projekt zrealizowany został przy wsparciu środków finansowych Powiatu Krakowskiego w
wysokości 5.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie w wysokości 32.910,73 zł.

2. Ekologiczny projekt edukacyjny „Powietrze na wagę złota 2”
Opis projektu
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (Akademii GórniczoHutniczej), w ramach której w 2016 roku powstała pierwsza w Polsce sieć monitorująca
zanieczyszczenie powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś (13 w Gminie Zielonki i 3 w
gminie Wielka Wieś). W obecnej edycji w 2017 r. we współpracy z Katedrą Fizyki Środowiska
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zaplanowaliśmy m.in. audyt poprawności
działania czujników na urządzeniach wzorcujących. W związku z dużym zainteresowaniem
zajęciami dla szkół z zakresu zjawisk fizycznych w atmosferze, opracowaliśmy 5 scenariuszy
filmów edukacyjnych wraz z ich realizacją. Poprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczne w
szkołach na terenie gminy Zielonki, gdzie przedstawiane będą wyniki i problematyka z
zakresu metod pomiarowych jakości powietrza, wzbogacając zakres programowy zajęć
z fizyki (2 godziny lekcyjne w 2 grupach w 5 szkołach, sumarycznie 20 godzin lekcyjnych).
Przygotowane filmy pozwalają na poszerzenie przedstawianych doświadczeń o te, których
przeprowadzenie w warunkach szkolnych byłoby niemożliwe. Zajęcia poza wartością
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edukacyjną poszerzają świadomość młodego pokolenia jak ważne jest dbanie o otaczające
nas powietrze, którym wszyscy oddychamy. Materiały wypracowane w projekcie służą nam
do dalszych edukacyjnych działań statutowych stowarzyszenia.
Opis potrzeb
1. Na podstawie przeprowadzonych badań wykonanych w 2016 roku stwierdzono bardzo
duże zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 w Gminie Zielonki czasami większe niż w
centrum Krakowa. Wszystkie dane dostępne na www.map.airly.eu
2. Lokalne stacje pomiarowe przemawiają do ludzi w większy sposób niż wynik otrzymywany
ze stacji z Krakowa, jednak przesyt często mylnych informacji dostarczanych przez
masowe media generuje nadinterpretację lub błędne zrozumienie wyników przez samych
mieszkańców.
3. Znacznym problemem jest nieświadomość dorosłych w temacie jakości powietrza, dlatego
głównym celem oprócz kontynuowania kształcenia świadomości młodzieży jest dotarcie do
dorosłych za pomocą filmów ogólnodostępnych na stronie stowarzyszenia (około 500
odsłon w okresie trwania projektu).
4. Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest długotrwałe narażenie mieszkańców gminy
Zielonki na obecne w powietrzu pyły oraz kancerogenne związki chemiczne. Analiza
wyników zanieczyszczenia powietrza pozwoli na wykrycie głównego czynnika
generującego zanieczyszczenie oraz na podjęcie walki ze źródłami smogu.
Beneficjenci
1. Adresatami realizowanego zadania są mieszkańcy Gminy Zielonki, którzy poprzez stronę
internetową otrzymali dostęp do aktualnych pomiarów jakości powietrza w ich okolicy.
2. Uczniowie szkół, w których przeprowadzone zostały zajęcie dydaktyczne z metod
pomiarowych zanieczyszczenia powietrza oraz analizy danych zbieranych przez sieć
pomiarową.
3. Urząd Gminy Zielonki, który otrzymał narzędzie do badania występującego problemu
zanieczyszczenia powietrza.
4. Studenci, którzy zweryfikowali praktyczną wiedzę z zakresu pomiarów zanieczyszczeń
pyłów PM10 oraz rozwijali swoje dodatkowe zainteresowania.
Rezultaty projektu
1. Analiza wyników z działania czujników zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Zielonki.
Na przełomie maja i czerwca 2017 r. dokonano analizy wyników pomiarów. Dzięki
uprzejmości firmy Airly dane zostały przekazane w stanie „surowym” co umożliwiło
wykonanie wielu działań statystycznych. Odniesiono się także do danych z okresu
zimowego. Stwierdzono iż czułość czujników utrudnia ocenę jakości powietrza w okresie
poza sezonem grzewczym.
2. Ocena merytoryczna wyników we współpracy z Zespołem Fizyki Środowiska AGH oraz
porównanie kalibracji do czujników laboratoryjnych.
Wiosenne i letnie pomiary wzorcujące ze względu na niskie stężenia zanieczyszczeń nie
pozwoliły na wyciągnięcie wniosków z pomiarów. Stąd zadanie efektywnie wykonano
dopiero w listopadzie i grudniu (okres grzewczy). Szczegółowe wnioski i metodykę badań
opisano w raporcie (załącznik).
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3. Uświadomienie mieszkańców Gminy Zielonki o bieżącym dostępie do danych
otrzymywanych z sensorów poprzez stronę internetową Stowarzyszenia.
Na stronie internetowej gminy Zielonki oraz profilu na portalu facebook cyklicznie
uruchomiono pojawianie się informacji o możliwości korzystania z wyników pomiarów.
Jako, że po I edycji projektu gmina Zielonki doposażyła sieć w dodatkowe kilkadziesiąt
czujników, postanowiliśmy o wspólnym prezentowaniu danych, a co za tym idzie większą
odwiedzalnością cieszy się strona www gminy, stąd to tam przekierowano wyniki
pomiarów.
4. Dostarczenie merytorycznych materiałów filmowych (5 filmów) do szkół oraz do
mieszkańców drogą internetową.
Opracowane filmy prezentowano i realizowano podczas zajęć w szkołach. Ponadto
zostały zamieszczone w zakładce projektu na stronie www. 29 grudnia 2017 r. w ramach
podsumowania projektu odbył się pokaz podsumowujący projekt w murach AGH.
5. Przekazanie młodzieży w szkołach wiedzy z zakresu pomiaru jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prezentacji oraz prelekcji (2 godziny lekcyjne w 2 grupach w pięciu
szkołach, sumarycznie 20 godzin lekcyjnych).
Przeprowadzono 20h zajęć w klasach gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej w Gminie
Zielonki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 240 osób. Sposób i forma prezentacji
zainteresowała także sąsiednie gminy, gdzie nasi współpracownicy zostali zaproszeni do
podobnych działań.
6. Zainteresowanie młodego pokolenia ważnym tematem jakim jest zanieczyszczenie
otaczającego nas powietrza i jak ważne jest dbanie o środowisko.
Ciekawy sposób prezentacji otaczających nas zjawisk fizycznych powoduje, iż po
każdych zajęciach w szkołach nasi współpracownicy z Koła Naukowego Bozon zostają
zapraszani na kolejne zajęcia. Nie bez przyczyny zostali też uznani za najlepsze koło
naukowe AGH w 2017 roku. Umiejętność łączenia związku przyczyny ze skutkiem
możliwe jest tylko wówczas, gdy mechanizmy działania środowiska są znane jego
użytkownikom. Działania KN Bozon pozwalają zrozumieć to, co w fizycznych wzorach i
matematycznych modelach jest niezrozumiałe.
7. Wskazanie głównych źródeł potencjalnie przyczyniających się do wzrostu poziomu
zanieczyszczeń.
Półroczne próby kalibracji i kontroli czujników, efektywnie wykonane w sezonie
grzewczym bez wątpienia wskazują, iż pyłowe zanieczyszczenie powietrza powodowane
jest głównie niską emisją ze źródeł ogrzewania. Więcej wniosków w załączonym raporcie.
8. Sporządzenie raportu stanu jakości powietrza w Gminie Zielonki.
Na podstawie wyników kalibracji sporządzono raport.
9. Praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów, zwiększające ich kompetencje na rynku
pracy w który niebawem wkroczą:
- Studenci zorganizowali 2 wykłady otwarte dla mieszkańców Krakowa, tłumaczące
zagadnienia jakości powietrza w naszym otoczeniu.
Dr inż. Jakub Bartyzel „Co wisi w powietrzu?”
Dr inż. Michał Gałkowski „Globalne ocieplenie – fakty i mity”
- Studenci KN Bozon w ramach współpracy z WFiIS AGH uczestniczyli w Pikniku
Naukowym na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie prezentowali sposoby
walczenia z zanieczyszczeniami powietrza oraz przyczyny występowania smogu
prowadząc 2 stanowiska tematyczne.
- Studenci KN Bozon zrealizowali projekt prezentowany na 54. KSKN AGH, w którym
badali zanieczyszczenie środowiska pochodzące od papierosów (S. Defratyka – Czy
papierosy trują tylko palaczy? Badanie wpływu papierosów na środowisko naturalne.)
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10. Promocja już istniejących działań KN Bozon – prelekcje z fizyki.
Dowodem na osiągnięcie sukcesu i celu projektu są odrębne zadania (poza tym projektem)
zlecone naszym współpracownikom m.in. przez gminy Skała, Jerzmanowice-Przeginia oraz
Michałowice. Pozytywne recenzje zajęć powodują co raz większe zainteresowanie właśnie
taką formą nauczania, która jest daleka od psychologii strachu nt. zabijającego smogu.
Sukcesy 2017
– Pierwsza edycja projektu „Powietrze na wagę złota” została nagrodzona ekolaurem
Polskiej Izby Ekologii
- Koło Naukowe BOZON najlepszym kołem AGH roku 2017
- Koordynator pierwszej edycji projektu „Powietrze na wagę złota” został nagrodzony tytułem
„Absolwent junior AGH roku 2017” za utworzenie firmy Airly (zapoczątkowanej w pierwszej
edycji projektu).
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w
ramach konkursu Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne w wysokości 9.000 zł.

3. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2017.
Opis projektu
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
latach 2013-2017 nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
W 2017 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która tym razem obejmowała
4 koncerty bardzo zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych
wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Sali Lustrzanej miasta Tarnowa i
Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Projekt promuje młodych polskich artystów ze szczególnym
uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych
uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi
wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka,
aktora, 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
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klasycznej z tańcem współczesnym czy tańcem tanga argentyńskiego w spektaklach
muzyczno-tanecznych, przyciągają dodatkowo nową publiczność młodych.
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.

2.

3.

13 maja 2017 r. w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
Rynek Główny 35
Koncert: „Binder znany i nieznany – Premiera Divertimenta”
Wykonawcy
W programie
Zespół „Musica Graziosa”: „Binder znany i nieznany – Premiera Divertimenta”
Paulina Tkaczyk – flet Christlieb Siegmund Binder - Sonata G-dur nr 1, Sonata
traverso,
e-moll nr 5, Divertimento G-dur,
Bogumiła GizbertStudnicka – klawesyn.
18 maja 2017 r. w Sali Lustrzanej, Tarnów, ul. Wałowa 10
Koncert p.n. „Klawesyn – najpopularniejszy instrument epoki Baroku i
Klasycyzmu”
Wykonawcy
W programie
Bogumiła
Gilbert- Program koncertu p.n. „Klawesyn –
Studnicka - klawesyn
najpopularniejszy instrument epoki Baroku i
Klasycyzmu”:
Jan Podbielski - Praeludium ,Michel Corrette - Premiere
Suite du I ere Live de pieces pour le clavecin;
Prelude, les Giboulees de Mars, Rondeau „ Les jumelles
1-ere et 2- eme partie, Lea Amants Enchates, Fest
Sauvage ( 1- ere Tamburin), Rondeau ( 2-me Tamburin,
La Babiillarde, Le Fourier, Fransois Couperin – „Les
Baricarrde misterieuse”, Jean Philippe RAMEAU - Les
Sauvages, Le rappel des oiseaux, Jacques DUPHLY - La
Pothouin, Claude Bénigne BALBASTRE - La Courteille,
La Malesherbe, A. Piazzolla -3 Tanga
17 czerwca 2017 r. Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
Rynek Główny 35
Spektakl „Alicja w Krainie Czarów" - teatralna adaptacja powieści L.Carrolla
Wykonawcy
W programie
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„Komedianci z Trzciany”:
Antonina Banaś, Maria
Chojecka, Katarzyna
Hejmo, Karolina Kaja,
Anna Piórkowska, Filip
Bębenek, Julia Stawarz,
Dorota Majka - fortepian
Adaptacja - Monika
Rasiewicz

Teatralna adaptacja znanej powieści L.Carrolla w
wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w
Trzcianie pod nazwą "Komedianci z Trzciany". Spektakl
ubogacają pieśni i piosenki opracowane przez uczniów w
ramach nauki śpiewu klasycznego w klasie
Eksperymentu Wokalnego. Dodatkową atrakcję stanowią
tańce i układy ruchowe. Barwne elementy scenografii,
bogate kostiumy i rekwizyty, instrumenty i lalki czynią
przedstawienie przeglądem różnorodnych technik
teatralnych. Teatralna Opowieść "Komediantów z
Trzciany" kładzie akcent na znaczeniu wyobraźni w życiu
człowieka, ujawniając jej piękno i zarazem budującą jak i
przerażającą moc.

4.

30 września 2017 r. w Pałacyku Sokół w Skawinie
Spektakl "Alicja w Krainie Czarów"- teatralna adaptacja powieści L.Carrolla
Wykonawcy
W programie
"Komedianci z Trzciany":
Teatralna adaptacja znanej powieści L.Carrolla w
Antonina Banaś, Maria
wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w
Chojecka, Katarzyna
Trzcianie pod nazwą "Komedianci z Trzciany". Spektakl
Hejmo, Karolina Kaja,
ubogacają pieśni i piosenki opracowane przez uczniów w
Anna Piórkowska, Filip
ramach nauki śpiewu klasycznego w klasie
Bębenek, Julia Stawarz,
Eksperymentu Wokalnego. Dodatkową atrakcję stanowią
Dorota Majka – fortepian,
tańce i układy ruchowe. Barwne elementy scenografii,
Adaptacja - Monika
bogate kostiumy i rekwizyty, instrumenty i lalki czynią
Rasiewicz.
przedstawienie przeglądem różnorodnych technik
teatralnych. Teatralna Opowieść "Komediantów z
Trzciany" kładzie akcent na znaczeniu wyobraźni w życiu
człowieka, ujawniając jej piękno i zarazem budującą jak i
przerażającą moc.

Rezultaty mierzalne
Na każdym z koncertów gościło 60, 120, 100, 150 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, dystrybucja roznoszenie materiałów reklamowych,
- przeprowadzenie prób koncertów i ich wykonanie,
- podsumowanie merytoryczne i finansowe.
Opis rezultatów projektu
Koncerty promowały młodych, utalentowanych artystów, polskich muzyków, służąc ich
rozwojowi artystycznemu.
Włączono do grona wykonawców profesjonalistów w celu edukacyjnym i zagwarantowało to
wykonanie koncertów na bardzo wysokim poziomie.
Koncerty zwiększyły ofertę kulturalną dla turystów przebywających w Krakowie, Tarnowie
i Skawinie.
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Koncerty zostały wykonane w pięknych wnętrzach i salonach. Cieszyły się dużą
popularnością. Miały bardzo pozytywny oddźwięk ze strony licznych mediów.
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 reprezentacyjnych salonach Krakowa i okolic promowaliśmy je
wśród mieszkańców i turystów, co również przyczyniło się do promocji Małopolski, jako
Województwa wspierającego rozwój kultury i sztuki.
Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 7.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 10.783,73 zł. Udział własny
stowarzyszenia to kwota 2.083,73 zł.

4. Projekt
”Parafialno-Gminna
Orkiestra
Dęta
z
Zielonek
na
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs
na Węgrzech”.
Opis projektu
Projektu, który zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki z inicjatywy członków
Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej z Zielonek była popularyzacja polskiej muzyki klasycznej i
rozrywkowej podczas Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs na Węgrzech.
Orkiestra z Zielonek jako jedyna z Polski otrzymała pisemne zaproszenie na ww. festiwal.
Orkiestra reprezentowała w minionych latach Powiat Krakowski na dniach Powiatu
Monachijskiego w Niemczech oraz na Ukrainie. Reprezentowała również Gminę Zielonki w
mieście partnerskim Hersin – Coupigny we Francji. Była laureatem 1 miejsca na małopolskim
przeglądzie orkiestr dętych w Michałowicach oraz posiada szereg wyróżnień.
Cele projektu
Celem Udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w mieście Pecs
na Węgrzech było :
•
promocja polskiej muzyki tradycyjnej i rozrywkowej;
•
promocja polskiej kultury, w tym między innymi stroju krakowskiego, w których orkiestra
prezentowała się podczas swoich występów;
•
promocja Polski, Małopolski, Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Zielonki.
Celem Festiwalu było:
•
zaprezentowanie swojej kultury muzycznej przez orkiestry;
•
wymiana doświadczeń;
•
wspólne zaprezentowanie 3 utworów muzycznych;
•
nawiązanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy orkiestrami;
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zapoznanie publiczności ze swoją kulturą oraz tradycją;
poznanie miasta Pecs oraz województwa Baranya;
poznanie mieszkańców Pecs.

Beneficjenci
Pośrednim adresatem zadania byli:
•
mieszkańcy Pecs, którzy uczestniczyli w 3 dniowym festiwalu (około 6 000 osób),
•
członkowie orkiestr z innych krajów, którzy brali czynny udział w festiwalu,
•
młodzież i dorośli – członkowie orkiestry.
Wykonawcy projektu
Bezpośrednim adresatem zadania byli młodzież oraz dorośli. Członkowie orkiestry wystąpili
gościnie wraz grupą „cheerliderek” (około 50 osób). Uczestnikami projektu byli mieszkańcy
gminy Zielonki, Powiatu Krakowskiego, Województwa Małopolskiego.
Rezultaty projektu
Osiągnięto zakładane rezultaty:
•
zwiększono umiejętności muzyków poprzez przygotowanie nowego repertuaru
muzycznego oraz codziennych koncertów;
•
zwiększono liczbę członków orkiestry do około 40 osób, liczba członków odgrywa
kluczową rolę w procesie rozwoju;
•
stworzono nowy repertuar muzyczno-taneczny poprzez występ wspólny z grupą
„cheerliderek”;
•
zwiększono wiedzę mieszkańców Pesc na temat polskiej kultury;
•
nawiązano współpracę z orkiestrą dętą z miasta Pesc, celem zaproszenia jej na
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, który cyklicznie organizowany jest na terenie gminy
Zielonki przez Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach przy współpracy z Powiatem
Krakowskim.
Projekt został sfinansowany z dotacji Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości
3.232,74 zł, wpłat uczestników wyjazdu na Węgry w wysokości 5.209,99 zł oraz środków
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w wysokości 11.595,35 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. Oprócz udziału w kreowaniu i realizacji projektów wymienionych wyżej, poprzez członka
zarządu Jacka Pietrzyka występującego w roli młodzieży, kontynuowaliśmy współpracę
z kołami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 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
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Gminy Zielonki”, "Azbest is Not the Best”, „Błyszczę przykładem – oszczędzam
wodę”, „Ec(h)o – environmental changes – human obligation – (część II)”, „Echo III Environmental changes human obligation – Odpowiedzialność człowieka za zmiany
w środowisku”, “Młodzi=Świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u
dzieci”, „Eko-Uczeń” (dwie edycje), „Powietrze na wagę złota” (dwie edycje), ,
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”.
2. W dziedzinie edukacji ekologicznej kontynuowaliśmy współpracę z Kołem Naukowym
Bozon (AGH), które prowadzi wspólnie z nami zajęcia w szkołach nt. zastosowań zjawisk
fizycznych w badaniu jakości powietrza.
3. Współpracowaliśmy także z Kołem Naukowym Zarządzanie z AGH.
4. Medialne informacje o projektach ekologicznych odnaleźć można pod linkami:
• Artykuł na stronie internetowej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
http://www.gorn.agh.edu.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/1481660414#&slider1=8
• http://sknz.pl/374-lokalne-ekologiczne-gospodarowanie-odpadami
• https://zielonki.pl/index.php/10-aktualnosci/3862-monitoring-jakosc-powietrza-naterenie-gminy-zielonki-2
• https://ckpir.zielonki.pl/images/stories/gazeta%20lokalna/Wiadomosci%20lokalne%20G
miny%20Zielonki%201_2018%20150%20DPI.pdf
• http://srgz.zielonki.pl/powietrze-na-wag%C4%99-z%C5%82ota-mapa
5. W 2018 r. planujemy kontynuację współpracy ze środowiskiem naukowym i studentami
m.in. w ramach IV edycji konkursu grantowego Województwa Małopolskiego „Naukowe
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.
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.
Nowatorskie rozwiązania takie jak profilaktyczny projekt edukacyjny z grą CUDER,
Małopolska Akademia Mistrzów w profilaktyce; projekty takie jak: „Powietrze na wagę
złota”, „Dobre rady na plastikowe odpady”, „Świat z plastiku” czy „Pucheroki i Herody”,
„Powietrze na wagę złota”, „Eko Uczeń”, „Młodzi Świadomi, czyli budowanie świadomości
ekologicznej u dzieci”, „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”, wyróżniają
działalność naszego Stowarzyszenia i cieszymy się, że zyskały aprobatę naszych
sympatyków.
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Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby realizować swoje projekty dla
mieszkańców gminy Zielonki.
2. Zdobyliśmy ważną nagrodę: EKOLAUR w konkursie Polskiej Izby Ekologii w kategorii
EDUKACJA EKOLOGICZNA za projekt edukacyjny
„Powietrze na wagę złota”. Organizator Konkursu napisał:

„Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki jako
organizacja pozarządowa, koło naukowe BOZON z
AGH, samorząd województwa małopolskiego i gminy
Zielonki. Wszyscy zrozumieli potrzebę nowego
podejścia do edukacji ekologicznej dotyczącej jakości
powietrza. Konstrukcja i montaż pierwszych w
Małopolsce nisko-kosztowych czujników PM 2,5 i PM
10 połączone z kampanią edukacyjną stworzyły
warunki do dyskusji nad wspólnym dobrem jakim jest
powietrze, którym oddychamy. Tworzymy widzialne,
aby powietrze znów stało się nie widzialne.”
3. 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.
4. 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.
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 Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html , 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 https://www.epity.pl/pit-2017-program-online-epity-2018-KRS-0000048345 .
6. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
7. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już
trzynasty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2017 od
naszych darczyńców sumę 35.727,80 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 314.046,95 zł,
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b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 142.461,64 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 1.082.709 zł.
d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.546.056 zł.
e) środki pozyskane ze wszystkich źródeł ogółem na działalność stowarzyszenia w
latach 2004 – 2017, to w sumie ponad 1.539.217 zł.

VII. WSPÓŁPRACA
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+”. Członkowie naszego
zarządu Panowie Arnold Kuźniarski i Jacek Pietrzyk kontynuują pracę społeczną w tym
stowarzyszeniu, jako członkowie Rady tego stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia
dokonywała w 2017 r. oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy
ogłaszane w związku z realizacją ww. Strategii.
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Wydawnictwo AGH
We współpracy z AGH wydaliśmy monografię pt. „Selected Aspects of Sustainable
Engineering” autorstwa: T. Olkuskiego, R. Warchoła, M. Kopacza, D. Kryzi, M. Jakubiaka,
M. Śliwki, I. Piebiak, K.Z. Gdowskiej i R. Książka.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
Stowarzyszenie kontynuowało działania zmierzające do poszerzenia prowadzonej
dotychczas działalności charytatywnej.
Współpracowaliśmy z przedsiębiorcami i ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli
Zachariaszowskiej (ŚDS) - ośrodkiem dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Kontynuujemy plan przyjmowania od przedsiębiorców darowizn w formie towarów, głównie
produktów spożywczych, które zamierzamy przeznaczać na potrzeby ŚDS i jego klientów,
jako wsparcie prowadzonej tam działalności terapeutycznej.
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 8.245,20 zł oraz odpisy 1% podatku za 2013 i
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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 3.583,20 zł pozostaje do dyspozycji
inicjatorów w 2018 r.
Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wsparli prośbę inicjatorów akcji, a ze strony
naszego stowarzyszenia deklarujemy dalszą pomoc.
Zespół Muzyczny Fermata z Zielonek
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 2017 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Samorząd Województwa Małopolskiego.
2. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
3. Urząd Gminy Zielonki
4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Koło Naukowe Kliwent, Koło Naukowe Bozon,
Koło Naukowe Zarządzanie)
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
6. Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
7. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
8. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
9. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki (w szczególności w Korzkwi
i Bibicach)
10. Firmy prywatne – sponsorzy.

VIII. INNE DZIAŁANIA
1. Wpis do bazy OPP uprawnionych do odpisu 1% podatku dochodowego. Od 2005 roku
nasze stowarzyszenie posiada prawo do otrzymywania odpisu 1% podatku dochodowego
i znajduje się w bazie uprawnionych prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html).
2. Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, rozszerzyło współpracę
z kołami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Korzystając z potencjału
naukowego uczelni i zaangażowania studentów zrealizowaliśmy wspólnie projekty:
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – (z Kołem Naukowym
Zarządzanie z AGH)
„Powietrze na wagę złota 2” (z Kołem Naukowym Bozon z AGH).
3. Pan Arnold Kuźniarski ponownie został powołany uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego na członka komisji konkursowych w obszarze „Turystyka i Krajoznawstwo”
oraz „Wsparcie III Sektora”, 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
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Małopolskiego w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” w dziedzinach:
„Małopolska Gościnna” w 2017 r.,
„BO Małopolska”,
„Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego –
zakup defibrylatorów AED”,
„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi”,
organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
4. Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.
5. Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
6. Braliśmy udział w ogólnopolskim Badaniu Partycypacyjnym organizacji pozarządowych,
prowadzonym przez Uniwersytet Gdański.
7. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-1) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „sprawozdanie o
współpracy zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit” za
2016 rok.
8. Pan Jacek Pietrzyk 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, 30.03.2018 r.
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