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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
Santander 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
Ochrona zabytków, dziedzictwo
Nauka, kultura, ekologia:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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 2018 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się jeden raz, jako
sprawozdawcze, przyjmujące sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017,
udzielające absolutorium członkom zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów
i wydatków na rok 2018.
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 2018 roku stowarzyszenie pozyskało środki ze źródeł publicznych w wysokości 24.300 zł,
w tym:
1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2018 – 10.000 zł,
b) projekt pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy –
rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody,
promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” – 6.000 zł,
2. dotacja z Powiatu Krakowskiego:
a) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 3” – 5.000 zł,
3. dotacja z Gminy Zielonki:
a) projekt pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy –
rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody,
promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” – 3.300 zł,
4. z działalności odpłatnej o łącznej wartości 51.732 zł, wykonywanej na rzecz m.in.:
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a) Gminy Mszana Dolna tytułem „organizacji i przeprowadzenia prelekcji/warsztatów
edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Mszana Dolna. Temat racjonalna, cyrkulacyjna gospodarka odpadami” – o wartości 12.480 zł.
b) firmy Atmoterm SA tytułem „organizacji i przeprowadzenia prelekcji/warsztatów
przeprowadzenia prelekcji/warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych na
terenie gminy Skawina. Temat – powietrze” – o wartości 980 zł,
c) Gminy Skała tytułem:
- „organizacji stoiska edukacyjnego nt. ochrony powietrza” - o wartości 500 zł;
- „organizacji i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych na
terenie gminy Skała nt. zanieczyszczenia powietrza” – o wartości 2.500 zł,
d) Gminy Michałowice tytułem:
- „przygotowania artykułu prasowego nt. ochrony powietrza” - o wartości 800 zł,
- „przeprowadzenia eventu dla uczniów w trakcie Festiwalu Nauki; przeprowadzenia
szkolenia dla mieszkańców Gminy Michałowice” – o wartości 1.000 zł,
- „przeprowadzenia eventów półkolonijnych nt. "Czyste powietrze - nasza wspólna sprawa"
– o wartości 1.000 zł,
e) Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach tytułem „przeprowadzenia w
Bibicach pokazów zjawisk fizycznych dotyczących jakości powietrza” – o wartości
600 zł,
f) Gminy Bukowno tytułem „organizacji i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w
przedszkolu w Bukownie” – o wartości 500 zł,
g) KWW Wspólnie dla Gminy Zielonki tytułem obsługi przedwyborczej Komitetu – o
wartości 20.500 zł,
h) firmy Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem „przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci” – o wartości 492 zł,
i) firmy ODPADY-EXPERT Jerzy Zalas tytułem „przeprowadzenia szkolenia "Gospodarka
odpadami" – o wartości 3.500 zł,
j) Gminy Miejskiej Kraków tytułem „przeprowadzenia wykładów i pokazów doświadczeń nt.
ochrony powietrza” w szkołach podstawowych – o łącznej wartości 840 zł,
k) Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem ”przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci nt. gospodarki surowcami i odpadami” – o wartości 1.440 zł,
l) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem „organizacji stoiska
informacyjno-promocyjnego podczas zebrania w Owczarach” – o wartości 1.000 zł,
ł) Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica tytułem „przeprowadzenia
spotkania młodzieży z naukowcami Akademii Górniczo-Hutniczej nt. ochrony powietrza”
– o wartości 1.500 zł;
W 2018 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 10.100 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2018 rok zawiera sprawozdanie
finansowe, które stanowi 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.
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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 2018 roku można
wyróżnić:
1) 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;
2) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
3) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych;
4) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski o przyznanie dotacji oraz o wkładzie kosztów własnych do realizowanych projektów:
a) dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
1) projekt pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy –
rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody,
promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” –
6.000 zł,
b) dotacja z Gminy Zielonki:
1) projekt pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy –
rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody,
promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” –
3.300 zł,
5) na realizację projektu pn. „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami 2.0” w ramach
konkursu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie;
6) na realizację projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch

Garlicy – rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i
zawody, promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” w
ramach konkursu dotacyjnego w obszarze „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Małopolska – czas
na wieś” Województwa Małopolskiego w 2018 r.;
7) na realizację projektu pn. „Powietrze na wagę złota 3” w ramach konkursu dotacyjnego
Powiatu Krakowskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
8) na realizację projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch
Garlicy – rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i
zawody, promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki” w
ramach konkursu dotacyjnego na dofinansowanie wkładu własnego do projektów
finansowanych ze źródeł poza gminnych Gminy Zielonki w 2018 r.;
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9) na realizację projektu pn. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2018 r.;

W 2018 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 10 000 zł
W 2018 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł..

8. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej, Stowarzyszenie wykonywało zlecenia:
a) Gminy Mszana Dolna tytułem „organizacji i przeprowadzenia prelekcji/warsztatów
edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Mszana Dolna. Temat racjonalna, cyrkulacyjna gospodarka odpadami” – o wartości 12.480 zł.
b) firmy Atmoterm SA tytułem „organizacji i przeprowadzenia prelekcji/warsztatów
przeprowadzenia prelekcji/warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych na
terenie gminy Skawina. Temat – powietrze” – o wartości 980 zł,
c) Gminy Skała tytułem:
- „organizacji stoiska edukacyjnego nt. ochrony powietrza” - o wartości 500 zł;
- „organizacji i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w placówkach oświatowych na
terenie gminy Skała nt. zanieczyszczenia powietrza” – o wartości 2.500 zł,
d) Gminy Michałowice tytułem:
- „przygotowania artykułu prasowego nt. ochrony powietrza” - o wartości 800 zł,
- „przeprowadzenia eventu dla uczniów w trakcie Festiwalu Nauki; przeprowadzenia
szkolenia dla mieszkańców Gminy Michałowice” – o wartości 1.000 zł,
- „przeprowadzenia eventów półkolonijnych nt. "Czyste powietrze - nasza wspólna sprawa"
– o wartości 1.000 zł,
e) Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach tytułem „przeprowadzenia w
Bibicach pokazów zjawisk fizycznych dotyczących jakości powietrza” – o wartości
600 zł,
f) Gminy Bukowno tytułem „organizacji i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w
przedszkolu w Bukownie” – o wartości 500 zł,
g) KWW Wspólnie dla Gminy Zielonki tytułem obsługi przedwyborczej Komitetu – o
wartości 20.500 zł,
h) firmy Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem „przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci” – o wartości 492 zł,
i) firmy ODPADY-EXPERT Jerzy Zalas tytułem „przeprowadzenia szkolenia "Gospodarka
odpadami" – o wartości 3.500 zł,
j) Gminy Miejskiej Kraków tytułem „przeprowadzenia wykładów i pokazów doświadczeń nt.
ochrony powietrza” w szkołach podstawowych – o łącznej wartości 840 zł,
k) Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem ”przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci nt. gospodarki surowcami i odpadami” – o wartości 1.440 zł,
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l) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem „organizacji stoiska
informacyjno-promocyjnego podczas zebrania w Owczarach” – o wartości 1.000 zł,
ł) Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica tytułem „przeprowadzenia
spotkania młodzieży z naukowcami Akademii Górniczo-Hutniczej nt. ochrony powietrza”
– o wartości 1.500 zł;

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Santander Bank Polska SA – oddział w Zielonkach: kwota 5.844,22 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 164.344,52 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 czternasty już rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach
odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań statutowych
przeznaczyliśmy otrzymaną w 2018 r. od naszych darczyńców sumę 32.273,17 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2018 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, klubów sportowych, ochotniczych straży
pożarnych, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, innych stowarzyszeń i
podmiotów kultury z gminy Zielonki i powiatu krakowskiego, którym przekazaliśmy już
łącznie sumę ponad 120.400 zł, w tym 11.700 zł w 2018 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. „Powietrze na wagę złota 3”;
d) 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;
e) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
projekt edukacyjny pt. „Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i Duch Garlicy
– rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów, zapomniane zajęcia i zawody,
promocja lokalnej twórczości, integracja ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki”;
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Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2018 roku, zostały
zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia, w tym
na cele wskazane przez darczyńców w PIT-ach.
Ponadto, w roku 2019 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
 realizację konkretnych celów wskazanych przez Państwa w PIT-ach w 2017 – 2018 r.,
 na realizację IV części edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i
gimnazjów pn. „Powietrze na wagę złota 4”;
 na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego w ramach konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt.”Termoaktywni”;
 konkurs dotacyjny Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa o tematyce
nawiązującej do minimalizacji powstawania odpadów;
 na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży”,
 na współpracę z kołami naukowymi wyższych uczelni w V edycji programu Województwa
Małopolskiego „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Projekty realizowane na
rzecz społeczności gminy Zielonki;
 na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły uzdolnioną muzycznie młodzież;
 na wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację
naszych projektów;
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 2018.
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 2018 r. średnio z 5-7 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o społeczną pracę członków
stowarzyszenia (wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz
stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców
oraz studenci, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz współrealizujący
nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy,
pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
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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 „Powietrze na wagę złota 3”
Cel projektu
Głównym celem projektu było uświadamianie społeczeństwa na temat występujących
zagrożeń związanych ze stanem jakości powietrza, które „nie zna” granic administracyjnych.
Wszystkie zakładane cele projektu udało się zrealizować:
W każdej informacji o projekcie podkreślaliśmy, że jest to kontynuacja poprzednich edycji,
gdzie w pierwszej zamontowano czujniki jakości powietrza dziś dostępne na platformie
airly.eu Poniżej linki do wybranych informacji:
https://srgz.zielonki.pl/o-nas/media-o-nas/zielonki-z%C5%82oto-zamiast-smogu-nagrody-zatrosk%C4%99-o-powietrze
https://srgz.zielonki.pl/straszak-czyli-jak-zmierzy%C4%87-smog
Ponadto podczas zajęć w szkołach informowano uczniów o istniejącej sieci monitoringu i
sposobach interpretacji jej wskazań.
Podczas spotkań w szkołach promowano wytworzone materiały edukacyjne, poprzez
odtwarzanie ich fragmentów, zwłaszcza tych dotyczących doświadczeń, których skali nie
można przenieść do szkoły.
W październiku, kiedy słowo smog powraca na usta mieszkańców powiatu przeprowadziliśmy
ze wsparciem członków Koła Naukowego Bozon 50 godzin zajęć dla uczniów szkół
podstawowych czego potwierdzenie załączono wraz z pieczęciami szkół. Zajęcia odbyły się
w:
- Szkole podstawowej w Zielonkach (gmina Zielonki)
- Szkole podstawowej w Bibicach (gmina Zielonki)
- Szkole podstawowej w Będkowicach (gmina Wielka Wieś)
- Szkole podstawowej w Michałowicach (gmina Michałowice)
W ramach prowadzonych zajęć pokazywano uczniom na różnych przykładach jakie
znaczenie dla ekosystemu ma codzienne życie każdego z nas. Przykładem może być
spopielona kartka papieru, która po przejściu przez filtr w odkurzaczu pokazuje stopień jego
zanieczyszczenia. Następnie mnożąc ilość kartek razy objętość klasy uczestnicy mogli
wyobrazić sobie czym jest stężenie zanieczyszczeń.
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Podczas wstępnej dyskusji poprzedzającej każde zajęcia, ich uczestnicy wymieniali
potencjalne źródła zanieczyszczeń.
Talent pedagogiczny naszych współpracowników widoczny był w entuzjazmie uczniów i
nauczycieli, którzy byli pod wrażeniem, jak w przystępny sposób pokazać istotę
skomplikowanych zjawisk fizycznych następujących w atmosferze.
Fizycy zazwyczaj kojarzeni z trudnymi wzorami i niezbyt przyswajalnymi tematami okazują
się bardzo dobrymi edukatorami ekologicznymi. Nie mówią nie wolno…, Mówią patrz co się
stanie jak nie będziesz współpracował z naturą.
Opis projektu
Projekt stanowi kontynuację współpracy z kołem naukowym Bozon (Akademii GórniczoHutniczej) w ramach której w 2016 roku powstała sieć monitorująca zanieczyszczenie
powietrza w gminach Zielonki i Wielka Wieś, a w 2017 r. we współpracy z Katedrą Fizyki
Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH został przeprowadzony kolejny
cykl edukacyjny związany z audytem poprawności działania czujników na urządzeniach
wzorcujących. W edycji projektu w 2018 r., we współpracy z tą samą Katedrą Fizyki
Środowiska AGH opracowano nowy program zajęć, który pokazuje czym są
zanieczyszczenia powietrza.
50 klas czyli około 1000 uczniów z 4 szkół
w 3 gminach zdobyło wiedzę praktyczną z
zakresu pomiaru jakości powietrza,
uświadamiając
sobie
jednocześnie
istniejący problem społeczny jakim jest
zanieczyszczenie powietrza. Alternatywne
źródła odnawialnej energii były wymieniane
najczęściej jako sposób na zniwelowanie
skali problemu. Zadaniem każdej z lekcji
było
przeprowadzenie
rozmowy
z
dorosłymi
domownikami
na
temat
możliwości ograniczenia wpływu mojej
rodziny na emisję zanieczyszczeń do
powietrza. Najlepszym oddziaływaniem na
dyscyplinę dorosłych jest bowiem wstyd przed własnym dzieckiem. Zakładamy, że około
połowa uczestników zajęć odrobiła zadanie, a zatem wyedukowano około 1000 osób
dorosłych.
Realizacja projektu, to także motywacja do poszukiwania pomysłów na przystępne
przekazywanie trudnej naukowo wiedzy przez studentów koła Bozon do uczniów szkół
podstawowych. To także okazja do zdobycia doświadczenia organizacyjnego oraz
pedagogicznego w zakresie współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz realizacji zadań
zlecanych przez administrację samorządową.
Dowodem na osiągnięcie sukcesu i celu projektu są odrębne zadania (poza tym projektem)
zlecone naszym współpracownikom m.in. przez gminy Skała, Jerzmanowice-Przeginia,
Igołomia-Wawrzeńczyce, Mszana Dolna, Michałowice. Pozytywne recenzje zajęć powodują
co raz większe zainteresowanie właśnie taką formą nauczania, która jest daleka od
psychologii strachu nt. zabijającego smogu.
Sukcesy 2017 i 2018
– Pierwsza edycja projektu „Powietrze na wagę złota” została nagrodzona ekolaurem
Polskiej Izby Ekologii
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- Koło Naukowe BOZON najlepszym kołem AGH roku 2017 i 2018
- 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 Powiatu Krakowskiego w wysokości
5.000 zł.

2. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2018.
Opis projektu
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
latach 2013-2018 nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
W 2018 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która tym razem obejmowała
4 koncerty zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych
wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Cerkwi Grecko Katolickiej pw. Ś.Ś.
Kosmy i Damiana w Bartnem, w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w BrzeskuSłotwinie. 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.
Spektakl „Król Duch” jest zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha Polskiego od narodzin
państwa do momentu Chrztu Świętego. Pisany oktawami poemat jest pełen mistycznych wizji
Wielkiego Romantyka, ukazujących pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców
z legendarnym Krakiem, Mieszkiem Pierwszym i Bolesławem Śmiałym na czele. Znajdujemy
tu wstrząsające pięknem i grozą opisy upadku Ducha Polskiego jak również Jego wzloty ku
doskonałości przewidzianej Dlań w Planie Bożym. Pojawiają się pełnokrwiste dramatis
persone, jak na przykład: Syn Popielów - Król Popiel, Król Krak i jego córka Wanda, Piast
Kołodziej i jego zdradliwa żona Rzepicha oraz ich Błogosławiony, Syn Ziemowit... . Estetyka
spektaklu skromna i powściągliwa wobec ekspresji Słowa opiera się na prostych zabiegach
scenicznych, operuje skromnymi gestami, elementami kostiumów i rekwizytami; nawiązując
do stylistyki wypracowanej przez Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka. Warto
wspomnieć, że jednym z aktorów tego zespołu był młody Karol Wojtyła, kreujący postać
Bolesława Śmiałego w jego sporze etycznym z ówczesnym Biskupem Krakowskim
Stanisławem Szczepanowskim, który z ręki króla poniósł śmierć przy Ołtarzu Sanktuarium na
Skałce. Ważnym elementem kompozycyjnym i ekspresywnym jest tu muzyka - przede
wszystkim polska - tworząca nie tylko tło wydarzeń, ale zarazem ich ważkie dopowiedzenie.
Spektakl ma ogromną siłę przekazu chrześcijańskich i patriotycznych wartości wpisując się
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2019

13

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2018

tym samym w nurt Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa
Polskiego.
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.
Cele projektu
Koncerty promowały młodych utalentowanych artystów muzyków, uczniów szkół muzycznych
i baletowych, studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni, którzy nabyli nowych
doświadczeń występując z mistrzami. Posłużyło to ich rozwojowi artystycznemu. Występy
przed szeroką publicznością były dla nich nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale również
przygotowaniem do zawodowej pracy artystycznej.
Włączenie do grona wykonawców profesjonalistów (profesorów i mistrzów) miał cel
edukacyjny i był gwarancją obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Proponowany
przez nas sposób prezentacji sztuki i muzyki klasycznej docierał bardzo dobrze do młodych
widzów, w tym również dzieci, rozwijając w nich zainteresowanie sztuką i sceną teatralną.
Zrealizowane zostały 4 koncerty:
1.

12 maja 2018 r. w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
Rynek Główny 35
Koncert: „Mistrz i uczeń”
Wykonawcy
W programie
Joanna Wojnowska –
C. Monteverdi - duet „Pur ti miro” z op. “Koronacja
sopran,
Poppei”
Alicja
Wojnowska
– G. F. Haendel - aria Poppei „Bel piacere” z op.”Agrippina”
sopran,
- aria Almireny z op. Rinaldo
Bogumiła GizbertS. de Luca - arietta “Non posso disperar”
Studnicka – klawesyn.
G. F. Haendel - aria Romildy z op. „Xerxes” - aria
Morgany z op. Alcina
C. Balbastre - “La Castelmore” – klawesyn solo
G. Paisiello - arietta “Nel cor piu non mi sento” z op.
L’amor contrastato
W. A. Mozart - aria Bastienne “Ich gehe jetzt auf die
Weide” z op.”Bastienne und Bastien“
- aria Serpetty “Un marito oh Dio vorrei” z op. “La finta
giardiniera”
- aria Cherubina “Voi che sapete” z op. „Wesele Figara”
- aria Despiny „In uomini, in soldati“ z op. „Cosi fan tutte“
A. Vivaldi - duet "Dimmi pastore” z op.”La fida ninfa”
R.V. 714

2.

16 czerwca 2018 r. w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
Rynek Główny 35
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Wykonawcy
Julia Żarnowska – gitara
klasyczna,
Bogumiła
GilbertStudnicka - klawesyn

3.

4.
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W programie
Antonio Vivaldi - Koncert A-dur RV 82 na gitarę i
klawesyn Allegro non molto Larghetto, Allegro
Dionisio Aguado - Rondo brillante op.2 no.3 na gitarę
solo
Antonio Vivaldi - Koncert D-dur RV 93 na gitarę i
klawesyn Allegro, Largo, Allegro
Joaquin Rodrigo - Inwokacja i Taniec
Ludwig van Beethoven - Sonata D-dur op.6 na gitarę i
klawesyn Allegro molto, Rondo
Luigi Boccherini – Introduction et Fandango na gitarę i
klawesyn

1 września 2018 r. w Cerkwi Grecko Katolickiej pw. Ś.Ś. Kosmy i Damiana w
Bartnem
Duodram J. Słowackiego „Król Duch”
Wykonawcy
W programie
Duodram J. Słowackiego „Król Duch”
Monika Rasiewicz –
recytacja, reżyseria,
Spektakl jest zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha
Bogumiła GizbertPolskiego od narodzin państwa do momentu Chrztu
Studnicka – klawesyn
Świętego. Pisany oktawami poemat jest pełen
mistycznych wizji Wielkiego Romantyka, ukazujących
pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców
z legendarnym Krakiem, Mieszkiem Pierwszym i
Bolesławem Śmiałym na czele. Znajdujemy tu
wstrząsające pięknem i grozą opisy upadku Ducha
Polskiego jak również jego wzloty ku doskonałości
przewidzianej Dlań w Planie Bożym. Pojawiają się
pełnokrwiste dramatis persone, jak na przykład: Syn
Popielów - Król Popiel, Król Krak i jego córka Wanda,
Piast Kołodziej i jego zdradliwa żona Rzepicha oraz ich
Błogosławiony Syn
Ziemowit.
Estetyka
spektaklu
skromna i powściągliwa wobec ekspresji Słowa opiera
się na prostych zabiegach scenicznych, operuje
skromnymi
gestami,
elementami
kostiumów
i
rekwizytami; nawiązując do stylistyki wypracowanej przez
Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka. Warto
wspomnieć, że jednym z aktorów tego zespołu był młody
Karol Wojtyła, kreujący postać Bolesława Śmiałego w
jego sporze etycznym z ówczesnym Biskupem
Krakowskim Stanisławem Szczepanowskim, który z ręki
króla poniósł śmierć przy Ołtarzu Sanktuarium na Skałce.
Ważnym elementem kompozycyjnym i ekspresywnym
jest tu muzyka -przede wszystkim polska-tworząca nie
tylko tło wydarzeń ale zarazem ich ważkie
dopowiedzenie. Spektakl ma ogromną siłę przekazu
chrześcijańskich i patriotycznych wartości wpisując się
tym samym w nurt Uroczystych Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.
13 października 2018 r. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Brzesku-Słotwinie
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Duodram J. Słowackiego „Król Duch”
Wykonawcy
Monika Rasiewicz –
recytacja, reżyseria,
Bogumiła GizbertStudnicka – klawesyn

W programie
Duodram J. Słowackiego „Król Duch”
Spektakl jest zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha
Polskiego od narodzin państwa do momentu Chrztu
Świętego. Pisany oktawami poemat jest pełen
mistycznych wizji Wielkiego Romantyka, ukazujących
pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców
z legendarnym Krakiem, Mieszkiem Pierwszym i
Bolesławem Śmiałym na czele. Znajdujemy tu
wstrząsające pięknem i grozą opisy upadku Ducha
Polskiego jak również jego wzloty ku doskonałości
przewidzianej Dlań w Planie Bożym. Pojawiają się
pełnokrwiste dramatis persone, jak na przykład: Syn
Popielów - Król Popiel, Król Krak i jego córka Wanda,
Piast Kołodziej i jego zdradliwa żona Rzepicha oraz ich
Błogosławiony Syn
Ziemowit.
Estetyka
spektaklu
skromna i powściągliwa wobec ekspresji Słowa opiera
się na prostych zabiegach scenicznych, operuje
skromnymi
gestami,
elementami
kostiumów
i
rekwizytami; nawiązując do stylistyki wypracowanej przez
Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka. Warto
wspomnieć, że jednym z aktorów tego zespołu był młody
Karol Wojtyła, kreujący postać Bolesława Śmiałego w
jego sporze etycznym z ówczesnym Biskupem
Krakowskim Stanisławem Szczepanowskim, który z ręki
króla poniósł śmierć przy Ołtarzu Sanktuarium na Skałce.
Ważnym elementem kompozycyjnym i ekspresywnym
jest tu muzyka -przede wszystkim polska-tworząca nie
tylko tło wydarzeń ale zarazem ich ważkie
dopowiedzenie. Spektakl ma ogromną siłę przekazu
chrześcijańskich i patriotycznych wartości wpisując się
tym samym w nurt Uroczystych Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

Rezultaty mierzalne
Na każdym z koncertów gościło 70, 100, 50, 120 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 muzyków z Polski służąc ich
rozwojowi artystycznemu.
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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, Bartnem i
Brzesku.
Koncerty zostały wykonane w pięknych wnętrzach.
Spektaklem „Król Duch” J. Słowackiego uczciliśmy obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości Państwa Polskiego.
Koncerty cieszyły się dużą popularnością, miały bardzo pozytywny oddźwięk ze strony
mediów.
Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 10.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 13.673,47 zł. Udział własny
stowarzyszenia to kwota 3.673,47 zł.

3. Projekt kulturowy ”Wsi spokojna, wsi wesoła – Siła Woli, Moc Garliczki i
Duch Garlicy – rękodzieło, warsztaty rzemiosła, malarstwa i kulinariów,
zapomniane zajęcia i zawody, promocja lokalnej twórczości, integracja
ekologiczna 3 Sołectw Gminy Zielonki”.
Opis projektu
Przedmiotem projektu było zorganizowanie plenerowej imprezy integracyjnej w dniu 14 lipca
2018 r. w Parku Wiejskim w Garliczce, przy współudziale 3 Sołectw (trójprzymierze): Wola
Zachariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna. Projekt obejmował zorganizowanie pokazów
i warsztatów w wydzielonych stoiskach i sektorach promujących rękodzieło, tradycje ludowe,
zapomniane i ginące zawody, lokalnych artystów (połączenie nowoczesności z tradycją malarstwo), specjały regionalnej kuchni – degustacja przysmaków Małopolski, jarmark
produktów ekologicznych wytwarzanych na wsi.
W ramach działań organizacyjnych realizowany był marketing i promocja działania.
Odbyły się liczne spotkania przygotowujące do
pikniku z organizacjami i gremiami lokalnymi takimi
jak: Sołtys i Rada Sołecka Woli Zachariaszowskiej,
Sołtys i Rada Sołecka Garliczki, Sołtys i Rada
Sołecka Garlicy Duchownej, Ochotnicza Straż
Pożarna w Woli Zachariaszowskiej, Orkiestra Dęta
„Wola”, Grupa „Przyjaciele”.
2. Zrekrutowano około 100 osób z trzech
miejscowości chętnych do włączenia się w
realizację projektu.
3. Dokonano zakupu artykułów spożywczych,
produktów, materiałów, narzędzi, akcesoriów,
przedmiotów celem utworzenia poszczególnych
stanowisk/sektorów w „Wiosce tradycji, rzemiosła i
ekologii”. Dokonano zakupu namiotu piknikowego i
grilla na potrzeby warsztatów kulinarnych.
W
namiocie
piknikowym
zostały
wydzielone
następujące sektory/stoiska:
1.
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a) Warsztaty malarskie dla dzieci i starszych „Piękno naszych wsi” – lokalny malarz
tworzący w Krakowie i Wiedniu pochodzący z Górnej Wsi. Artysta poprowadził
zajęcia w ramach wolontariatu/pracy społecznej,
b) Haftowanie – krok po kroku – artystka będąca opiekunem stoiska i prowadzącym
warsztaty (hafciarka z Garliczki) poprowadziła zajęcia w ramach wolontariatu/pracy
społecznej,
c) Kowalstwo, w tym kowalstwo artystyczne – opiekun stoiska i prowadzący warsztaty
kowal oraz jego pomocnik poprowadzili zajęcia w ramach wolontariatu/pracy
społecznej,
d) Rzeźbiarstwo w drewnie, w tym rzeźba sakralna (krzyże, figurki świętych), natura –
opiekun stoiska i prowadzący warsztaty (stolarz z wieloletnim doświadczeniem –
pasjonat rzeźby ze Smardzowic). Artysta poprowadził zajęcia w ramach
wolontariatu/pracy społecznej,
e) Rodzinne warsztaty kulinarne – kuchnia polowa i inne kulinaria – Warsztaty
poprowadził kucharz z Garliczki. Uczestnicy uczyli się gotować tradycyjny bigos,
żurek i grochówkę oraz piec bezpiecznie kiełbasę i mięsa na grillu. Warsztaty te
obrazowały staropolską, regionalną kuchnię. Zwieńczeniem warsztatów była
degustacja potraw oraz przyrządzonych wypieków,
f) Warsztaty pszczelarskie. Podczas zajęć można było zobaczyć profesjonalny sprzęt
pszczelarski oraz prawdziwe ule z gospodarstwa pszczelarskiego. Warsztaty
pszczelarskie w ramach wolontariatu/pracy społecznej poprowadził lokalny
pszczelarz z Górnej Wsi.
g) Warsztaty wyplatania wianków/układania kwiatów –
opiekun stoiska i prowadząca warsztaty kwiaciarka z
Garliczki
poprowadziła
zajęcia
w
ramach
wolontariatu/pomocy społecznej.
4.
Utworzona została mapa z planem atrakcji oraz
baner informacyjny.
5.
Zostały podpisane umowy o wolontariat z
opiekunami poszczególnych standów i prowadzącymi
warsztaty.
6.
Zadanie
publiczne
było
promowane
z
wykorzystaniem mediów społecznościach m.in. informacje
pisemne, fotorelacje zamieszczane na facebooku. Zasięg
mediów społecznościach oszacowano na parę tysięcy osób.
7.
Została zorganizowana i przeprowadzona impreza
plenerowa – w tym warsztaty, edukacja ekologiczna
i popularyzacja oferty WFOŚiGW.
8.
Zapłata zobowiązań nastąpiła terminowo, w ramach
projektu powstała bogata dokumentacja fotograficzna.
Cele projektu
1. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi, jej tradycji, rękodzieła,
współczesnego folkloru, promocja wsi: Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica
Duchowna. Popularyzacja tradycji lokalnych: stroje, potrawy, zapomniane zawody.
Promocja lokalnej twórczości. Promowanie i popularyzowanie talentów.
2. Przygotowanie folderów/serwisów internetowych/media społecznościowe - Facebook –
promujących wieś.
3. Popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski poprzez organizację
warsztatów i konkursów kulinarnych.
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4. Integracja mieszkańców małopolskiej wsi (młodych i starszych). Międzypokoleniowa
aktywizacja społeczności. Motywowanie do wspólnego działania.
5. Edukacja ekologiczna na obszarach wiejskich dzieci, młodzieży, dorosłych.
6. Promowanie piękna małopolskiej wsi.
7. Zainteresowanie młodego i starszego pokolenia gminy
Zielonki ważnym tematem jakim jest jakość otaczającego
nas powietrza i jak ważne jest dbanie o środowisko jako
całość ekosystemu.
8. Wzbudzenie w uczestnikach wydarzenia potrzeby
organizacji eko-życia we własnym gospodarstwie
domowym.
9. Propagowanie selektywnego zbierania odpadów w
każdym miejscu i czasie.
10. Promowanie produktów wielokrotnego użytku.
11. Zapobiegnięcie powstaniu wielu odpadów podczas
naprawy przedmiotów w trakcie wydarzenia oraz
zachęcenie mieszkańców do naprawiania we własnych
domach i korzystanie z usług rzemieślników.
Beneficjenci
Głównymi beneficjentami projektu byli mieszkańcy 3
Sołectw (Wola Zachariaszowska, Garliczka, Garlica
Duchowna), w tym dzieci i młodzież, mieszkańcy
pozostałych miejscowości gminy: Zielonki, Michałowice,
zaproszeni goście. W projekcie wzięło udział około 600
osób.
Do realizacji projektu został również zaproszony Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wykonawcy projektu
Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis pikniku jako ewentu, który został zamieszczony na
Facebook-u Sołectwa oraz w wersji skróconej w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki –
wydanie wrześniowe 2018 r.
Wsi spokojna, wsi wesoła…” tymi słowami pochwałę wsi przed wiekami wyraził poeta. Pod tym
cytatem podpisali się mieszkańcy Garliczki, którzy kontynuując wakacyjną już tradycję w miejscowości
zaprosili w swoje progi 14.07.2018.r. na piąte w historii miejscowości spotkanie integracyjne. W tym
roku organizatorzy przygotowali piknik inny niż wszystkie dotychczas. Połączyli siły z mieszkańcami
sąsiadujących miejscowości – Woli Zachariaszowskiej i Garlicy Duchownej i zorganizowali projekt,
którego celem była promocja rękodzieła, rzemiosła, lokalnej twórczości oraz integracja ekologiczna. W
tym dniu Mocą Garliczki, Siłą Woli i przy wsparciu Ducha Garlicy park wiejski w Garliczce został
zamieniony w wioskę tradycji, zapomnianych zawodów, rękodzieła, rzemiosła i ekologii. Wszyscy
uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w darmowych warsztatach i pokazach licznych sztuk
rękodzielniczych i rzemieślniczych. Każdy mógł odnaleźć zajęcie dla siebie. Były warsztaty
florystyczne i wyplatania wianków, które poprowadziła Pani Dominika Gajoch. Warsztaty "haftowania
krok po kroku" poprowadziły Panie Agnieszka Żuchowicz i Elżbieta Derdaś. Oprócz planowanych
pokazów gotowych prac Panie poprowadziły warsztaty szydełkowania i ochoczo opowiadały o
stosowanych przez nie technikach szydełkowania, haftowania. Mini-wystawę rzeźb sakralnych
wykonanych w drewnie przygotował Pan Franciszek Polański. Pan Franciszek podczas pikniku
pokazywał zainteresowanym na czym polega praca rzeźbiarza. Nie lada zaszczytem była obecność
Pana Artura Ceglińskiego - utytułowanego w Polsce i Europie malarza-artysty. Pan Artur przygotował
mini-wernisaż sowich prac oraz poprowadził warsztaty plastyczne dla najmłodszych zatytułowane
"Piękno naszych wsi". Nie zabrakło również pszczelarza, który z pasją opowiadał o pszczołach,
pszczelarstwie i o życiu pszczelarza. Pan Maciej Nurek przygotował dla zebranych 45 - minutowy
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wykład na temat historii pszczelarstwa. Wykład został urozmaicony pokazem pszczół oraz
przedmiotów wykonywanych z miodu. Na koniec pokazu pszczelarz zaprosił wszystkich na
poczęstunek - na świeżo wypieczony, wiejski chleb z miodem. Równie dużym zainteresowaniem
cieszyło się stanowisko kowalstwa, które przygotowali Panowie Stanisław i Kamil Rataj. Oprócz
prezentacji pracy kowala, Panowie w ramach niespodzianki dla zebranych zorganizowali pokaz
podkuwania konia. Nie zabrakło również atrakcji o tematyce ekologicznej, o które zadbali
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Krakowa oraz
wolontariusze dystrybuujący materiały informacyjne przygotowane przez Urząd Gminy Zielonki. Nie
zabrakło uciech dla ciała - suto zastawionego bufetu w wersji słodkiej i słonej. O część degustacyjną, w
postaci polskich, tradycyjnych przysmaków zadbała Pani Małgorzata Małek. Mile widziane były dzieci
dla których wolontariusze wraz z przedstawicielami WFOŚiGW zorganizowali m.in. malowanie twarzy,
składanie dmuchanych, zwierzątek,kolorowanki, zabawy z dużymi bańkami mydlanymi. Niezmiennym
od lat zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia. Na pikniku obowiązki swe pełnili również
przedstawiciele organizujących piknik miejscowości tj. Pani Marta Żylska, Pan Artur Nogieć, Pan Artur
Kwiecień, Pan Piotr Calik oraz Pan Jarosław Raźny - koordynator przedsięwzięcia. Wymieni powyżej,
oprócz funkcji reprezentacyjnych dobrowolnie poddali się testowi wiedzy nt. "ginących zawodów". Test
ten zdali bezbłędnie :)
Wieczorową porą rozpoczęła się wspólna biesiada w rytm melodii znanych i lubianych, o którą zadbali
Panowie Adam Kruczek, Wojciech Kruczek, Waldemar Kruczek oraz Piotr Calik.
W pracach przygotowawczych i organizacyjnych uczestniczyło blisko 100 osób z trzech miejscowości.
Jest to duży potencjał społeczny oraz kulturowy, tych terenów, a zarazem powód do dumy.
Piknik zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz Gminy
Zielonki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wydarzenie było realizowane w
ramach projektu „Małopolska –
czas na wieś” i pod pełnym tytułem
zadania
publicznego:
„Wsi
spokojna, wsi wesoła – Siła Woli,
Moc Garliczki i Duch Garlicy –
rękodzieło, warsztaty rzemiosła,
malarstwa
i
kulinariów,
zapomniane zajęcia i zawody,
promocja
lokalnej
twórczości,
integracja ekologiczna 3 Sołectw
Gminy Zielonki”. Koordynatorem
projektu był Pan Jarosław Raźny –
członek rady sołeckiej i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Woli Zachariaszowskiej. Piknik poprowadziła Anna Rosa z rady sołeckiej Garliczki.

Rezultaty projektu
Osiągnięto zakładane rezultaty:
1. W projekcie wzięło udział ok. 600 osób (zarówno starszych, młodszych jak i dzieci).
2. Podczas pikniku promowano dziedzictwo kulturowe wsi, aktywnie w przygotowania
włączyła się grupa Przyjaciele, orkiestra Dęta przy OSP Wola Zachariaszowska.
3. Podczas warsztatów została przekazana wiedza o starych/ginących zawodach –
przekazano istotne informacje nt. pszczelarstwa, kowalstwa, rzeźby w drewnie,
hafciarstwa - zrealizowano quiz wiedzy o dawnych zawodach.
4. Projekt był impulsem i bodźcem do dalszych działań integracyjnych. 3 Sołectwa
przystąpiły do realizacji kolejnego projektu: PIKNIK SPORTOWY 3 Sołectw: WOLA
ZACHARIASZOWSKA, GARLICZKA, GARLICA DUCHOWNA organizowany 8 września
br. w PARKU WIEJSKIM W GARLICY pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
5. WFOŚiGW uatrakcyjnił warsztaty wsparciem merytorycznym, swoją bogatą ofertą oraz
gadżetami i grami ekologicznymi. Oferta WFOŚiGW została upubliczniona.
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Przedstawiciele Urzędu Gminy Zielonki i wolontariusze dystrybuowali ulotki (około 300
szt.) informujące o dofinansowaniu wymiany pieca, odnawialnych źródłach energii.
7. Była to aktywna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu w połączeniu z lekcją
ekologii.
8. Projekt wzbudził w uczestnikach wydarzenia postawy pro-ekologiczne, przyczynił się do
poprawy propagowania selektywnego zbierania odpadów.
9. Zakupiony w ramach projektu namiot piknikowy i grill będą wykorzystywane przy
realizacji innych spotkań, uroczystości, imprez integracyjnych oraz innych uroczystości
plenerowych.
10. Po realizacji pikniku nastąpił wyraźny efekt marketingowy dla regionu i wzmocnienie
wizerunku 3 Sołectw. Wzrosła potrzeba mobilizacji większej grupy mieszkańców regionu.
11. Piknik zapisał się w historii i głowach uczestników jako atrakcyjna oferta propagująca
tradycję, regionalizm, wieś, kulinaria i edukację ekologiczną.
6.

Projekt został sfinansowany z dotacji Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości
6.000 zł, dotacji Gminy Zielonki w wysokości 3.300 zł oraz środków własnych stowarzyszenia
w wysokości 4.397,60 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
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” (trzy edycje),
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” (dwie edycje).
2. W ramach działalności odpłatnej realizowaliśmy liczne zamówienia samorządów gminnych
oraz firm prywatnych na edukację ekologiczną, w szczególności dzieci i młodzieży.
Organizowaliśmy zajęcia szkolne, organizowaliśmy prelekcje, uczestniczyliśmy w różnego
rodzaju lokalnych imprezach organizując pokazy i stoiska ekologiczne.
3. 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.
4. Współpracowaliśmy także z Kołem Naukowym Zarządzanie z AGH.
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5. W 2019 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”,
„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.
Zachęcamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby realizować swoje projekty dla
mieszkańców gminy Zielonki.
2. Zdobyliśmy nagrody:
a) Starosty Krakowskiego
za szczególne osiągnięcia
w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej w
2017 roku w dziedzinie
ekologii
i
ochrony
środowiska
przyrodniczego.
b) Samorządu Gminy
Zielonki „Śledzik 2018” w
podziękowaniu
za
działania przyczyniające
się do promocji Gminy
Zielonki i wspierające jej
rozwój.
c)
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.
3. Kontynuowaliśmy bieżącą prezentację działań stowarzyszenia na stronie internetowej
stowarzyszenia srgz.zielonki.pl. To założone w 2004 roku narzędzie komunikacji ze
wszystkimi osobami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia, stanowi również
uzupełniające forum 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
https://spis.ngo.pl/172273-stowarzyszenie-rozwoju-gminy-zielonki
,
w
bazie
organizacji
pożytku
publicznego
Narodowego
Instytutu
Wolności
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
,
w
bazie
serwisu
internetowego
http://www.1proc.org/partner.php?id=302 , w bazie serwisu internetowego Fundacji
„Tęczowy Parasol” http://pit.srgz.zielonki.pl, w bazie serwisu Akcja e-life
https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000048345 , w bazie
promującej rozliczanie podatków i przekazywanie odpisu 1% na rzecz NGO
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-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 32.273,17 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 346.300,22 zł,
b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 152.561,64 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 1.107.009 zł.
d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.587.223,96 zł.
e) środki pozyskane ze wszystkich źródeł ogółem na działalność stowarzyszenia w
latach 2004 – 2018, to w sumie ponad 2.427867 zł.

VII. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (SKPK)
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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 2018 r. oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy
ogłaszane w związku z realizacją ww. Strategii.
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.
Gmina Michałowice
Jako partner wydarzenia, wzięliśmy udział w Michałowickich Targach Przedsiębiorczości
MTP 2018 w dn. 17.09.2018 r. W ramach wydarzenia propagowano idee poszanowania
środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość powietrza. Premierowo
zaprezentowano nowy pokaz o nazwie "straszak". Podczas wcześniejszych pokazów
widzowie dowiadywali się czym jest powietrze i jakie ma właściwości. Teraz u progu
kolejnego sezonu grzewczego zaproponowaliśmy wersję przemawiającą do wyobraźni za
pomocą odczucia strachu przed klęską zanieczyszczenia. Pokazy realizowane są we
współpracy z Kołem Naukowym BOZON Akademii Górniczo-Hutniczej.
Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z gminami w zakresie ww. projektów ekologicznych realizowanych w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego i województwa
małopolskiego, w zakresie tworzenia klimatu sprzyjającego uczestnictwu mieszkańców w
budowie infrastruktury gminy, poprzez uczestnictwo w zebraniach mieszkańców, spotkaniach
z projektantami, przygotowaniu wniosków finansowych, etc.
Zbiórka publiczna
Wraz z wolontariuszami od września do października 2018 r. przeprowadziliśmy zbiórkę
publiczną na rzecz chorej dziewczynki, mieszkanki gminy Zielonki pn. „Pomagamy Oli”.
Została zebrana kwota 4279,30 zł. Zbiórka została zarejestrowana na portali Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji http://zbiorki.gov.pl pod nr 2018/4014/OR.
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 2018 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Samorząd Województwa Małopolskiego.
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Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Urząd Gminy Zielonki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Koło Naukowe Bozon, Koło Naukowe
Zarządzanie)
Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki (w szczególności w
Zielonkach i Woli Zachariaszowskiej)
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 Narodowy Instytut Wolności
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/).
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 projekt
„Powietrze na wagę złota 3” (z Kołem Naukowym Bozon z AGH).
3. Prezes Stowarzyszenia Pan Arnold Kuźniarski ponownie został powołany uchwałą
Zarządu Województwa Małopolskiego na członka komisji konkursowych organizowanych
przez Samorząd Województwa Małopolskiego, reprezentującego organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w procesie oceny wniosków o dotacje z budżetu
Województwa Małopolskiego. Członkowie komisji dokonywali oceny ofert złożonych w
ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” w dziedzinach:
a) „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: - „SamiDzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi”,
b) „Małopolska Gościnna” II i III edycja w 2018 r. – w dziedzinie turystyki,
c) „BO Małopolska” - w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
d) „Wsparcie zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju
ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r.”,
e) „Rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych poprzez
utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego”,
f) „Małopolska – czas na wieś” - w obszarze działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
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g) „Małopolska Pszczoła” I i II edycja - w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności,
4. Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.
5. Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
6. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-5) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „sprawozdanie o
współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit” za
2017 rok.
7. 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, dnia 29.03.2019 r.
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