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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
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
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
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się jeden raz, jako
sprawozdawcze, przyjmujące sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2018 i
udzielające absolutorium członkom zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów
i wydatków na rok 2019.
Stowarzyszenie w 2019 roku zostało wyrejestrowane z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nadal nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2019 roku stowarzyszenie pozyskało środki ze źródeł publicznych w wysokości 184.310 zł,
w tym:
1. dotacja z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(FIO):
a) projekt dwuletni pt. „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale
baliście się zapytać” - 80.656 zł – edycja 2019,
2. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2019 – 19.000 zł,
c) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 4” – 8.254 zł,
f) projekt pt. „Nauka! Kosmiczna przygoda” – 5.000 zł,
g) projekt pt. „Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz 5–lecia Izby
Regionalnej w Zielonkach” – 2.500 zł,
3. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
a) projekt pt. „Termoaktywni” – 55.900 zł,
4. dotacja z Powiatu Krakowskiego:
a) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 4” – 5.000 zł,
3. dotacja z Gminy Zielonki:
a) projekt pt. „Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami (LEGO III)” – 8.000 zł.
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4. z działalności odpłatnej o łącznej wartości 44.779,16 zł, wykonywanej na rzecz m.in.:
a) Gminy Miejskiej Kraków tytułem „organizacji wykładów i pokazów doświadczeń z fizyki
dla Szkoły Podstawowej nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” – o wartości
1.680 zł,
b) firmy PGO-Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami tytułem „szkolenia z gospodarki
odpadami” – o wartości 1.000 zł,
c) Gminy Skała tytułem:
- „przeprowadzenia prelekcji/warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej w
placówkach oświatowych w Gminie Skała” - o wartości 4.200 zł;
d) Gminy Michałowice tytułem:
- „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych podczas półkolonii” - o wartości
500 zł,
„Organizacja
warsztatów
edukacyjnych
w
Michałowicach,
Więcławicach,
Raciborowicach” – o wartości 5.000 zł,
- „organizacja eventów o tematyce czystego powietrza w szkołach na terenie gminy
Michałowice„ – o wartości 6.000 zł,
e) Gminy Mszana Dolna tytułem udziału w projekcie edukacji ekologicznej „Termoaktywni”
– o wartości 1.000 zł,
f) Gminy Zielonki tytułem:
- organizacji stoiska edukacyjnego nt. jakości powietrza podczas dożynek – o wartości
2.000 zł,
- udział w projekcie edukacji ekologicznej „Termoaktywni” – o wartości 5.000 zł,
g) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tytułem: „kompozycji zestawów edukacyjnych”
– o wartości 5.000 zł,
h) firmy Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem: „przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci” – o wartości 984 zł,
i) Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem udziału w projekcie edukacji ekologicznej
„Termoaktywni” – o wartości 3.500 zł,
j) Gminy Wielka Wieś tytułem udziału w projekcie edukacji ekologicznej „Termoaktywni” –
o wartości 4.000 zł,
k) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie tytułem: ”organizacji zajęć
edukacyjnych” – o wartości 1.075 zł,
W 2019 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 25.320 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2019 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.
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
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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 2019 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 2018 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) wniosek do Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (FIO):
1) projekt pt. „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale
baliście się zapytać” - 157.206 zł,
b) wniosek do Powiatu Krakowskiego:
1) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 4” – 5.000 zł,
c) wnioski do Samorządu Województwa Małopolskiego:
1) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” – 19.000 zł,
2) projekt pt. Powietrze na wagę złota 4” – 8.254 zł,
3) projekt pt. „Nauka! Kosmiczna przygoda” – 5.000 zł,
4) projekt pt. „Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz 5–lecia Izby
Regionalnej w Zielonkach” – 2.500 zł,
5) projekt pt. „Tu technologia staje się biznesem”
6) projekt na doposażenie orkiestry dętej OSP „WOLA” z Woli Zachariaszowskiej
d) wniosek do Gminy Zielonki:
1) projekt pt. „ Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami (LEGO III)” – 8.000 zł,
e) wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
1) projekt pn. „Termoaktywni” – 55.900 zł,

W 2019 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
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W 2019 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 Miejskiej Kraków tytułem „organizacji wykładów i pokazów doświadczeń z fizyki
dla Szkoły Podstawowej nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie” – o wartości
1.680 zł,
b) firmy PGO-Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami tytułem „szkolenia z gospodarki
odpadami” – o wartości 1.000 zł,
c) Gminy Skała tytułem:
- „przeprowadzenia prelekcji/warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej w
placówkach oświatowych w Gminie Skała” - o wartości 4.200 zł;
d) Gminy Michałowice tytułem:
- „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych podczas półkolonii” - o wartości
500 zł,
„Organizacja
warsztatów
edukacyjnych
w
Michałowicach,
Więcławicach,
Raciborowicach” – o wartości 5.000 zł,
- „organizacja eventów o tematyce czystego powietrza w szkołach na terenie gminy
Michałowice„ – o wartości 6.000 zł,
e) Gminy Mszana Dolna tytułem „udziału w projekcie edukacji ekologicznej Termoaktywni”
– o wartości 1.000 zł,
f) Gminy Zielonki tytułem
- „organizacji stoiska edukacyjnego nt. jakości powietrza podczas dożynek – o wartości
2.000 zł,
- „udział w projekcie edukacji ekologicznej Termoaktywni” – o wartości 5.000 zł,
g) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tytułem „kompozycji zestawów edukacyjnych”
– o wartości 5.000 zł,
h) firmy Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem „przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci” – o wartości 984 zł,
i) Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem „udziału w projekcie edukacji ekologicznej
Termoaktywni” – o wartości 3.500 zł,
j) Gminy Wielka Wieś tytułem „udziału w projekcie edukacji ekologicznej Termoaktywni” –
o wartości 4.000 zł,
k) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie tytułem ”organizacji zajęć
edukacyjnych” – o wartości 1.075 zł,
l) Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach tytułem „organizacji zajęć edukacji
ekologicznej w ramach Ferii w hali sportowej” – o wartości 600 zł,
m) ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego tytułem „usługi florystycznej” - o wartości 70 zł,
n) Vixi Technology tytułem „organizacji warsztatów edukacji ekologicznej” - o wartości
350 zł,

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Santander Bank Polska SA – oddział w Zielonkach: kwota 38.165,72 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 108.580,21 zł jako część niewydatkowanych środków, które zostały
ulokowane na lokatach bankowych.
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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 2019 r. od naszych darczyńców sumę 23.960,40 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2019 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 145.400 zł, w tym 25.000 zł w 2019 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 Samorządu Województwa Małopolskiego na
projekt edukacyjny pt. „Powietrze na wagę złota 4”;
d) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
projekt edukacyjny pt. „Nauka! Kosmiczna przygoda”;
e) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Województwa Małopolskiego na
projekt edukacyjny pt. „Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz 5–lecia
Izby Regionalnej w Zielonkach”;
f)

udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Gminy Zielonki na projekt edukacyjny
pt. :„Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami (LEGO III)”,

g) udział własny do grantu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na projekt edukacyjny pt. :„ Termoaktywni”,
h) 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;
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2019 roku, zostały
zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia, w tym
na cele wskazane przez darczyńców w PIT-ach.
Ponadto, środki z odpisu podatkowego 1% pozyskane w 2019 r. planujemy wydatkować na
udział własny w następujących projektach edukacyjnych w roku 2020:
• realizację konkretnych celów wskazanych przez Państwa w PIT-ach w 2018 – 2019 r.,
__________________________________________________________________________________________________
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• na realizację V części edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i
gimnazjów pn. „Powietrze na wagę złota 5”;
• na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego w ramach konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt.”Energetyczny
Oddech”;
• 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 2019.
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 2019 r. średnio z 8-9 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o społeczną pracę członków
stowarzyszenia (wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz
stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców
oraz studenci, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz współrealizujący
nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy,
pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
Poza pracami specjalistycznymi zlecanymi umowami cywilnoprawnymi w ramach
prowadzonych projektów, wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są przez
wolontariuszy. Ochotnicy uczestniczą na każdym etapie realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób doraźny, lecz systematycznie.
__________________________________________________________________________________________________
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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 4”
Opis zadania
Projekt skierowany był do 4 gmin powiatu krakowskiego (Michałowice, Wielka –Wieś,
Zielonki, Skała). Jego realizacja nastąpiła w okresie od 6 maja do 31 października 2019 roku.
Do współpracy zaproszono sprawdzonego partnera jakim jest Koło Naukowe BOZON z
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którym wspólnie zrealizowaliśmy trzy poprzednie
edycje projektu (I i III współfinansowane przez powiat krakowski). Innowacyjność podejścia
do tematu doceniła Polska Izba Ekologii przyznając stowarzyszeniu Ekolaur za I edycję
projektu (w załączeniu dyplom). II edycję nagrodził samorząd gminy Zielonki nagrodą
Śledzika samorządowego. W 2018 roku otrzymaliśmy nagrodę Starosty Krakowskiego za
działania w dziedzinie ochrony środowiska. III edycja cieszyła się tak dużym
zainteresowaniem, że już posiadamy listę oczekujących szkół na zajęcia w latach
następnych.
Projekt odbywa się od 4 lat. W IV edycji projektu szczególną uwagę zwróciliśmy na
kwestie przenikalności cieplnej materiałów w kontekście wpływu termomodernizacji na
jakość powietrza.
1. Na podstawie badań prowadzonych od 2016 roku stwierdzono bardzo duże
zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5, we wskazanych gminach często nawet większe
niż w centrum Krakowa. Wszystkie dane dostępne na www.map.airly.eu. (Dane na terenie
gminy Zielonki zbierane dzięki czujnikom zakupionym w I edycji projektu, Gmina Wielka
Wieś zakupiła je w ramach projektu „Wielkowiejska misja – niska emisja”, Gminy Skała i
Michałowice nabyły urządzenia w trybie zakupu).
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 mieszkańców.
Darmowa komunikacja staje się prześmiewczym argumentem za tym, iż warto
zanieczyszczać, bo można jechać za darmo.
3. Wielkim problemem jest nieświadomość dorosłych w temacie jakości powietrza, dlatego
głównym celem oprócz kontynuowania kształcenia świadomości młodzieży jest dotarcie do
dorosłych za pomocą zadań domowych jakie otrzymują uczniowie.
4. Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest długotrwałe narażenie ludzi na obecne w
powietrzu pyły oraz kancerogenne związki chemiczne.
5. Szkoły i Samorządy są zainteresowane naszym nowatorskim podejściem do edukacji o
jakości powietrza, jednak częstą barierą są kwestie finansowe. O naszym podejściu do
edukacji o powietrzu pisano w wydaniu Dziennika Polskiego z 17 lutego 2018 r.
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/zielonki-zloto-zamiast-smogu-nagrody-za-troske-o__________________________________________________________________________________________________
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powietrze,12940812/
oraz 9 stycznia 2019 r https://dziennikpolski24.pl/ekolodzyprzekonywali-tysiac-uczniow-z-trzech-gmin-ze-czyste-powietrze-jest-na-wagezlota/ar/13793118
Zakładane cele projektu
1. Uświadomienie mieszkańców powiatu krakowskiego z gmin Zielonki, Michałowice, Wielka
Wieś, Skała o bieżącym dostępie do danych otrzymywanych z sensorów poprzez stronę
internetową Stowarzyszenia.
2. Stworzenie kolejnego elementu programu edukacyjnego opartego o tematykę
przenikalności cieplnej w kontekście wpływu termomodernizacji na jakość powietrza.
3. Przekazanie młodzieży w szkołach wiedzy z zakresu pomiaru jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prezentacji oraz prelekcji (2 godziny lekcyjne dla grupy, sumarycznie
120 godzin lekcyjnych (60 spotkań, 15 na gminę)).
4. Zainteresowanie młodego pokolenia ważnym tematem jakim jest JAKOŚĆ otaczającego
nas powietrza i jak ważne jest dbanie o środowisko jako całość ekosystemu.
5. Wspólna identyfikacja głównych źródeł potencjalnie przyczyniających się do wzrostu
poziomu zanieczyszczeń.
6. Zwiększenie wiedzy uczniów nt praktycznego wykorzystania materiałów izolacyjnych.
7. Praktyczne wykorzystanie wiedzy studentów, zwiększające ich kompetencje na rynku
pracy w który niebawem wkroczą.
8. Promocja już istniejących działań KN Bozon – prelekcje z fizyki.
Beneficjenci i rezultaty
Głównymi beneficjentami projektu było 913 uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział
w autorskich zajęciach poruszających tematykę ochrony powietrza w ujęciu minimalizacji
zużycia energii cieplnej, zwłaszcza tej wytwarzanej z paliw kopalnych.
Zajęcia w ilości średnio 104 h na zrealizowano w 7 szkołach wymienionych w tabeli w pkt. 1
sprawozdania w systemie 2h pokazów fizycznych i komentarzy obserwowanych zjawisk w
grupach nie większych niż klasa tj. około 20 osób. Łącznie udział w zajęciach wzięły 52
grupy. Członkowie koła naukowego po zakończeniu projektu w ramach własnej inicjatywy
kontynuują zajęcia w wybranych szkołach. W projekcie wykorzystano zasoby wypracowane w
poprzednich edycjach projektu tj. prezentacje multimedialne, które zostały dostosowane o
zapisy uchwały antysmogowej oraz dopracowane graficznie względem wymogów dotującego
oraz partnerów projektu.
Na zajęciach wykorzystano zasoby laboratorium demonstracji fizyki AGH, będące w
zasobach KN BOZON. Wartość użyczonego sprzętu i odczynników wyceniono na 1500 zł.
Użyczane materiały zużywalne to m.in. alkohol etylowy do wytworzenia płomienia, suchy lód,
ciekły azot, łuczywa. Materiały wielokrotnego użytku to wieża destylacyjna, termos na ciekły
azot, rękawice ochronne do – 200oC, karuzela do rozpędzania płomienia i wiele innych.
Ponadto zakupiliśmy kamerę termowizyjną, którą użytkowano demonstracyjnie w ramach
wybranych zajęć. Podsumowaniem zajęć było zadanie domowe angażujące rodziców do
pomocy w zbieraniu danych z Państwowego Monitoringu Powietrza. Weryfikacja zadań
domowych przekazana została nauczycielom przyrody i matematyki we współpracujących
szkołach. Szacujemy, że w zadanie domowe zaangażowało się około 1200 rodziców i
opiekunów.
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Szkoła

Bibice
Bibice
Wola Zachariaszowska
Wola Zachariaszowska
Skała
Raciborowice
Raciborowice
Więcławice Stare
Więcławice Stare
Więcławice Stare
Więcławice Stare
Korzkiew
Korzkiew
Biały Kościół

Data

l. uczniów

l grup

17.05.2019
17.09.2019
14.05.2019
11.06.2019
10.05.2019
05.06.2019
22.10.2019
28.05.2019
04.06.2019
04.09.2019
23.10.2019
12.06.2019
13.06.2019
15.05.2019
SUMA

5
5
2
3
4
4
4
6
3
3
3
3
3
4
52

99
92
33
47
73
76
76
92
50
48
47
53
57
70
913

l.godzin

10
10
4
6
8
8
8
12
6
6
6
6
6
8
104

Dzięki ciekawej formie zajęć zainteresowano młode pokolenie ważnym tematem jakim jest
JAKOŚĆ otaczającego nas powietrza i jak ważne jest dbanie o środowisko jako całość
ekosystemu.
Podczas zajęć uczniowie wspólnie identyfikowali główne źródła potencjalnie przyczyniające
się do wzrostu poziomu zanieczyszczeń.
Nawiązanie do tematyki przewodnictwa i przenikalności cieplnej pozwoliło na zwiększenie
wiedzy uczniów nt. praktycznego wykorzystania materiałów izolacyjnych w budynkach w
kontekście racjonalnego wykorzystania energii.
W
ramach
projektu
przygotowano
treści
materiałów
promocyjnych
https://powiat.krakow.pl/2019/06/powietrze-na-wage-zlota-4/,
https://srgz.zielonki.pl/powietrze-na-wag%C4%99-z%C5%82ota-4 i edukacyjnych w zakresie
scenariusza lekcji. Zrekrutowano szkoły z gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice, Skała
chętne do wzięcia udziału w programie.
Łącznie zrealizowano 104 godziny zajęć dla 52 grup z 7 szkół w 4 gminach. W zajęciach
wzięło udział 913 uczniów. Pośrednio w projekcie uczestniczyło około 1200 rodziców, a z
informacjami w Internecie zapoznało się około 200 osób. Ograniczoną liczbę zdjęć (szkolne
procedury bezpieczeństwa) umieszczano na profilu społecznościowym Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/srgzzielonki/.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości
5.000 zł oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 8.254 zł.
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2. Ekologiczny projekt edukacyjny „Termoaktywni”
Wstęp
Projekt „Termoaktywni” realizowany w okresie 1.04.2019r. – 30.10.2019r. przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi
BOZON i KLIWENT z AGH, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa, Gmina Zielonki, Gmina Michałowice, Gmina Wielka Wieś, Gmina IgołomiaWawrzeńczyce, Gmina Mszana Dolna.
Projekty
edukacji
ekologicznej
realizujemy od 2009 roku. Naszymi
stałymi współpracownikami są doktoranci,
studenci i pracownicy krakowskich
uczelni.
Dzięki
temu
nasze
przedsięwzięcia odpowiadają aktualnym
potrzebom
społeczeństwa.
Zrealizowaliśmy kilkanaście kampanii
dotyczących wszystkich komponentów
środowiska. W 2017 roku zostaliśmy
nagrodzeni Ekolaurem Polskiej Izby
Ekologii w Katowicach za pierwszą
niskokosztową sieć czujników jakości
powietrza w Polsce. W 2018 roku nasze
działania w zakresie ochrony środowiska

zostały
wyróżnione
I
nagrodą
Starosty
Krakowskiego. Nasze działania oparte są na
społecznej działalności członków. Nie zatrudniamy
stałych pracowników.
Zadanie realizowane było na obszarze całej
małopolski ze szczególnym udziałem gmin z powiatu
krakowskiego i limanowskiego. Skierowane jest do
uczniów szkół podstawowych >5klasy (zajęcia
szkolne) oraz do młodych uczestników wydarzeń
lokalnych tj. (pikniki rodzinne, dni gminy w strefie dla
dzieci i młodzieży itp.).
Główne przesłanie to przekazanie w przystępny
sposób informacji, że jakość powietrza zależy
także od ilości energii jaką zużywamy do
ogrzewania naszych domów. W tym celu
przygotowane zostały 4 makiety domów (około
30x30cm) z wykorzystaniem różnych materiałów
budowlanych. Podczas szkolnych zajęć (2h) w
postaci doświadczeń fizycznych i chemicznych
zaprezentowane zostały właściwości izolacyjne i
przewodzące podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie. Izolacyjność makiet
__________________________________________________________________________________________________
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domów wyposażonych w grzałki będzie oceniana przy użyciu kamery termowizyjnej. Tam
m.in. zostanie zwrócona uwaga na tzw. mostki cieplne i "pseudooszczędności" np. w
mocowaniu okien i drzwi.
Opis projektu
Projekt składał się z trzech głównych działań:
1. Stoiska edukacyjne podczas wydarzeń lokalnych
Mając na uwadze, iż podczas wydarzeń lokalnych jak dożynki, przeglądy orkiestr, noc
naukowców itp. pojawiają się całe rodziny zrealizowaliśmy dziesięć wydarzeń podczas,
których przez minimum 5h w cyklach co 20 min opowiadaliśmy o energii jako źródle ciepła,

chłodu, ale także emisji zanieczyszczeń związanych z jej wytworzeniem. Na stoiskach
prezentowano podstawowe właściwości materiałów, z których budowane są domy. Nasi
edukatorzy pokazywali młodszym i starszym na czym polega ekologiczna i ekonomiczna
gospodarka energią w budynku. W tym celu przygotowane zostały makiety domków
wykonane z różnych materiałów, wewnątrz wyposażone w grzałki zasilane energią
elektryczną. Letnie popołudnia było także okazją do zaobserwowania przenikania ciepła
z zewnątrz do budynku, o czym często zapominamy planując izolację domów. Podczas
wydarzeń w Więcławicach Starych oraz w Woli Zachariaszowskiej mieliśmy możliwość
zaprezentowania pokazów z głównej sceny wydarzenia. Podczas nocy naukowców AGH
umożliwiło oprócz działań na stoisku edukacyjnym także przeprowadzenie pokazu w Sali
wykładowej. W tabeli 1 zaprezentowano podsumowanie wydarzeń lokalnych ze wskazaniem
miejsca, terminu i szacowanej liczby uczestników.
Tabela 1 Zestawienie dotyczące stoisk edukacyjnych na wydarzeniach lokalnych
Stoiska edukacyjne/ miejsca wydarzeń
Zagórzyce
(Święto Kwitnącej Jabłoni)
Michałowice

Data wydarzenia

Szacowana liczba
uczestników:

19.05.2019

350

02.06.2019

250
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(Dzień dziecka)
Będkowice
(Święto szkoły)
Więcławice Stare
(Dzień patrona szkoły)
Trojanowice
(Festiwal zespołów ludowych)
Igołomia
(Jubileusz orkiestry Hejnał)
Wawrzeńczyce
(Gminny dzień sportu)
Kraków
(Noc Naukowców)
Zielonki
(Powiatowy przegląd orkiestr)
Wola Zachariaszowska
(Dożynki gminy Zielonki)
RAZEM

02.06.2019

300

16.06.2019

500

23.06.2019

500

15.09.2019

300

06.06.2019

200

27.09.2019

800

08.09.2019

500

24.08.2019

800
4500

Dokumentacja fotograficzna z wydarzeń lokalnych została załączona na płycie w
katalogach wg nazw miejscowości w jakiej miało miejsce wydarzenie. Stoisko w
Więcławicach Starych rozłożone zostało w budynku szkoły ze względu na warunki
atmosferyczne (padał deszcz). Stoisko w Krakowie podczas nocy naukowców także
znajdowało się w budynku, ze względu na porę wydarzenia i jego charakter. Pozostałe
stoiska realizowane były w plenerze.
O wydarzeniach informowaliśmy na stronie
internetowej, na plakatach organizatorów wydarzeń towarzyszących, na naszym profilu
facebook-owym oraz w prasie (Dziennik Polski: 18-19.05.2019, 3.06.2019, 19.08.2019,
6.09.2019) oraz w Wiadomościach lokalnych gminy Zielonki (nr 4) – skany z gazet w katalogu
materiały promocyjne.
2. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów w szkołach
Działanie poprzedzone zostało opracowaniem materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć
i prezentacji multimedialnej. Zespół projektowy prowadził bieżącą rekrutację szkół i ustalał
terminy zajęć. Szczegółowe zestawienie obejmujące liczbę uczestników, miejsce realizacji
przedstawiono w tabeli 2. Łącznie w 400h
zajęć udział wzięły 222 grupy, w tym 3967
uczniów i 253 nauczycieli co łącznie
stanowi liczbę 4220 uczestników. W
szkołach w Bibicach, Więcławicach
Starych,
Raciborowicach,
Igołomii,
Będkowicach i Tropiszowie ze względów
organizacyjnych szkoły dokonały połączeń
klas na jednej z dwóch lekcji, stąd liczba
grup nie jest wprost proporcjonalna do
liczby godzin, co nie zmienia faktu, że
każdy uczestnik zajęć wziął udział w 2
godzinach warsztatów. Zajęcia składały
się z dwóch głównych bloków. W
pierwszym
omawiano
fizyczne
i
mechaniczne właściwości materiałów (głównie budowlanych). W drugiej prezentowano
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przygotowane specjalnie do zajęć makiety domków. Do tego celu ze środków własnych
Stowarzyszenia zakupiono kamerę termowizyjną, która ukazywała wszelkie zamierzone w
tym przypadku błędy konstrukcyjne makiet. Następnie uczniowie pracowali nad krótkim
podsumowaniem zajęć co pozwoliło edukatorom na zbadanie w jakim stopniu przedstawiona
problematyka została zrozumiana (test końcowy w materiałach edukacyjnych). Uczniowie
wykazywali się dużym zainteresowaniem. Bardzo duże zainteresowanie wykazywali także
nauczyciele zwłaszcza prowadzący na co dzień lekcje fizyki i przyrody. W szkołach, w
których zezwolono nam na wykonywanie zdjęć, wykonywaliśmy zdjęcia z użyciem kamery
termowizyjnej, a przedstawiany na żywo obraz w podczerwieni był dobrą okazją do
podsumowania wniosków z zajęć..
https://tiny.pl/7cwcn
3.

Przygotowanie art. prasowych

Przygotowano 3 teksty popularnonaukowe:
a. Droga do natury - traktujący o codziennych nawykach powodujących wykorzystywanie
zasobów środowiska i emisję zanieczyszczeń
b. Energia naszych domów – stanowi zachętę do ekonomicznego spojrzenia na prace
modernizacyjne w domach tak, aby nie były one tylko efektywne estetycznie, ale
stanowiły efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zapotrzebowania budynków na
energię, zarówno tę potrzebną do ogrzewania jak i do chłodzenia.
c. Dom jako produkt ekologiczny – tekst zachęcający do spojrzenia na cykl życia
produktów, z których budowany i w które wyposażany jest dom
Wszystkie teksty zachęcają do przemyśleń nad codziennymi decyzjami, w kontekście ich
oddziaływania na stan środowiska. Pierwotne wersje tekstu były modyfikowane przez
administratorów stron internetowych oraz redaktorów wydawnictw prasowych. Na płycie
załączono podstawowe wersje tekstów oraz wersje opublikowane:
- na stronie internetowej ekozielonki.pl
- w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki
- w Biuletynie Samorządowym Nasza Gmina w Mszanie Dolnej
Szacujemy, że teksty te trafiły do około 25 tys. czytelników.
Projekt został zrealizowany głównie dzięki dotacji WFOŚiGW w Krakowie, która stanowi
69,96% kosztów kwalifikowanych i 69,96% wszystkich kosztów projektu. 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 100%. Całkowita wartość projektu to 79.906,80 zł
w tym koszty kwalifikowane 79.900 zł.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 55.900 zł.

3. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2019.
Opis projektu
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Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
latach 2013-2019 nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
W 2019 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która tym razem obejmowała
3 koncerty i 2 spektakle zróżnicowane tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w
pięknych wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Dworze Dzieduszyckich w
Radziszowie, Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w
Brzesku. 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
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 3 koncerty i 2 spektakle:
1.

26 maja 2019 r. w Sali Miedzianej Muzeum 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
– H. Purcell - duet “We the spirit of the air” z opery “The
sopran,
Fairy Queen”
Bogumiła GizbertL. Vinci - aria Edelberto „Si bella mercede” z opery
Studnicka – klawesyn.
“Ermelinda”
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A. Vivaldi - aria Vagausa “Matrona inimica” z oratorium
“Judyta tryumfująca”
- duet „Laudamus te” z „Gloria"
G.F. Haendel - duet “Come ever-smiling liberty” z
oratorium “Juda Machabeusz“
- aria Morgany „Torna mi a vagheggiar” z
opery „Alcina“
C. Balbastre - “La Castelmore”
J.B. Weckerlin - Berżeretka „Non je n’irai plus au bois”
W.A. Mozart - aria Cherubina „Non so piu“ z opery
„Wesele Figara“
- aria Cherubina „Voi che sapete” z opery
„Wesele Figara"
- aria Despiny „In uomini, in soldati” z opery
„Cosi fan tutte"
A. Vivaldi - duet “Dimmi Pastore” z opery “La fida ninfa”
2.

16 czerwca 2019 r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa, Rynek Główny 35 godz.
12.00

Wykonawcy/Reżyseria
uczennice II klasy Szkoły
Muzycznej w Trzcianie.
Nadia Bujak
Milena Gogola
Emilia Klosek
Olga Matuszewska
Wiktoria Radzięta
Aleksandra Sowińska
Milena Zdebska
Lena Dudek

W programie
Spektakl „Pchła Szachrajka” wg Jana Brzechwy w
reżyserii Moniki Rasiewicz

Reżyseria: Monika
Rasiewicz
3.

16 czerwca 2019 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie godz. 17.30
Wykonawcy
uczennice II klasy Szkoły
Muzycznej w Trzcianie.
Nadia Bujak
Milena Gogola
Emilia Klosek
Olga Matuszewska
Wiktoria Radzięta
Aleksandra Sowińska
Milena Zdebska
Lena Dudek

W programie
Spektakl „Pchła Szachrajka” wg Jana Brzechwy w
reżyserii Moniki Rasiewicz

Reżyseria: Monika
Rasiewicz
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4.

5.

6 października 2019 r. w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św.
Jakuba Apostoła w Brzesku
tytuł koncertu: "Mistrz i uczeń"

Wykonawcy

W programie

Zespół „ Cuore nella musica”
Julia Styrna - sopran,
klawesyn
Natalia Łazarek - flet
Bogumiła Gizbert-Studnicka klawesyn
Monika Rasiewicz - recytacja

Louis Marchand - Prelude z Suity d-moll
Carl Phillipp Emanuel Bach - Sonata M. 542.5 - VI g – moll (
_, Adagio, Allegro)
Jan Paweł II - "Tryptyk Rzymski"
Antonio Vivaldi - Domine Deus VI z Glorii
Konstanty Ildefons Gałczyński - "Kolczyki Izoldy"
Johann Sebastian Bach - III suita angielska g – moll:
Allemande, Gavotte I alternativement, Gavotte II ou la Musette
Konstanty Ildefons Gałczyński - "Bal u Salomona"
Henry Purcell - What shall I do
Giovanni Battista Bononcini - Perla gloria
Wolfgang Amadeus Mozart - aria Cherubina "Voi che sapete"
z opery "Wesele Figara"
Karol Wojtyła - "Poemat o Bogu Ukrytym"
H. W. Howard - "Ave Maria"
Czesław Miłosz - "Wiara"
Anatolij Gurilyov - "Modlitwa"
Czesław Miłosz - "Nadzieja"
Franciszek Schubert - "Ave Maria"
Czesław Miłosz - "Miłość"
Louis Marchand - Chaconne

16 listopada 2019 r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa, Rynek Główny 35
Tytuł koncertu: "Wolność słowem i muzyką opisana"

Wykonawcy
Bogumiła Gizbert-Studnicka klawesyn
Antonina Banaś i
Anna Piórkowska - śpiew,
recytacja
Karolina Kaja - recytacja
Monika Rasiewicz - recytacja

W programie
utwory: Fr. Chopina, St. Moniuszki, J. Podbielskiego,
St. Niewiadomskiego, Z. Preisnera;
zaś wśród tekstów mówionych strofy: A. Mickiewicza, J.
Słowackiego, J. Tuwima i Z. Herberta.
Pieśni to zarówno klasyka repertuaru niepodległościowego,
jak "Maki" do słów K. Makuszyńskiego, jak i współczesna
pieśń patriotyczna np. "Taki Kraj" do słów Jana Pietrzaka.

Rezultaty mierzalne
Na każdym z koncertów gościło 60, 110, 80, 350, 70 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 uczniów szkół muzycznych, artystów
muzyków z Polski służąc ich rozwojowi artystycznemu.
Włączono do grona wykonawców profesjonalistów w celu edukacyjnym i zagwarantowało to
wykonanie koncertów na bardzo wysokim poziomie.
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Koncerty zwiększyły ofertę kulturalną dla turystów przebywających w Krakowie, Skawinie i
Brzesku.
Koncerty zostały wykonane w pięknych wnętrzach.
Spektakl „Pchła Szachrajka” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej w Trzcianie był
skierowany do ich rówieśników, ale również do dorosłych.
Koncert Niepodległościowy - "Wolność Muzyką i Słowem opisana" był wielobarwnym
bukietem myśli i uczuć związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
Koncerty cieszyły się dużą popularnością, miały bardzo pozytywny oddźwięk ze strony
mediów.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 19.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 23.929,04 zł. Finansowy udział
własny stowarzyszenia to kwota 879,04 zł.

4. Ekologiczny Projekt Społeczny „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście
wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać” 2019-2020
Cel i opis projektu
Jest to dwuletni (2019-2020) projekt realizowany na podstawie programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – konkurs FIO 2019, ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, działanie 1.
Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.
Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy Zielonki, a także do przedsiębiorców lokalnych
i działających lokalnie NGO.
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej w zakresie współdziałania oraz integracja
mieszkańców gminy poprzez działania informacyjno-edukacyjne i aktywizująco-integrujące.
Tematem
wokół
którego
podejmowane są działania jest
ekologia -produkcja i przetwarzanie
odpadów
w
nowym
modelu
rozwoju
społecznego
circural
economy.
Podejmowane
są
działania informacyjno-edukacyjne
w celu zapoznania mieszkańców z
projektem oraz circural economy.
Celem
jest
przekazanie
podstawowej, jak i praktycznej
wiedzy z omawianego zakresu.
Dzięki
temu
przybliżamy
mieszkańcom społecznie ważny
temat, wokół którego podjęte
zostaną dalsze działania. Zostanie w ten sposób rozbudzona potrzeba, którą najefektywniej
zaspokajać we współpracy.
Projekt „Ekospołeczni” jest przede wszystkim ukierunkowany na integrację mieszkańców
gminy. Tematem przewodnim, wokół którego mieszkańcy podejmują wspólne działania jest
ekologia.
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Rozmaite warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania integracyjne podczas których uczestnicy
poznają i uczą się różnych aspektów dbania o środowisko naturalne będą doskonałym
przyczynkiem do poznawania swoich gminnych sąsiadów. Budowanie społeczności wokół
ważnego dla każdego z mieszkańców tematu jakim jest ekologia jest powszechnie znanym
mechanizmem. Autorom projektu zależy jednak nie tylko na „akcyjnym zrywie” wokół
planowanych w projekcie działań, ale realnym podniesieniu poziomu kapitału społecznego
bezpośrednio wśród biorących udział w projekcie mieszkańców oraz pośrednio wśród
pozostałych mieszkańców gminy. W związku z tym wypracowane w ramach projektu
scenariusze prowadzenia zajęć, trasy rowerowe i ploggingowe, a także wybudowana altana z
butelek PET będą dostępne dla mieszkańców również po zakończeniu działań projektowych.
W trakcie trwania projektu, zaangażowaną grupą w działaniach stanowią również
przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorców z terenu gminy Zielonki. Zmiana przyzwyczajeń
po stronie przedsiębiorców, którzy mogą kształtować zachowania konsumenckie swoich
klientów jest bardzo ważnym elementem zaangażowania różnych stron w rozwiązanie
wspólnego problemu związanego z nadmierną produkcją śmieci, zanieczyszczeniem
powietrza etc. Tutaj również autorzy projektu upatrują oddziaływania projektu
wykraczającego poza okres jego trwania.
Ważną wartością przyświecającą działaniom projektowym jest uświadomienie jego
uczestnikom, że współpraca i zaufanie, czy szerzej kapitał społeczny – jest fundamentem na
którym pojedyncze jednostki rzeczywiście mogą przeciwdziałać złożonym problemom i
realnie polepszać jakość życia całej społeczności.
W ramach realizacji dwuletniego projektu Ekospołeczni zrealizujemy następujące działania:
• Stworzenie platformy internetowej;
• Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych: przeprowadzenie 12 szkoleń, w 3
subregionach gminy podzielonych tak, aby mieszkańcy z każdego sołectwa mieli
ułatwiony dostęp do organizowanych wydarzeń: północnym, centralnym oraz
wschodnim;
• Podjęcie działań promujących tematykę projektu wśród przedsiębiorców i NGO z
terenu gminy Zielonki;
• Przeprowadzenie wycieczek rowerowych: w ramach projektu zorganizowane zostaną
wycieczki rowerowe po gminie dzięki którym mieszkańcy gminy będą mogli „na nowo”
odkryć piękno swojej gminy;
• Zorganizowanie ploggingu i konkursu na ekologicznego w ramach biegu;
• Postawienie altany z butelek PET wraz z imprezą integracyjną.
Projekt został podzielny na subregiony na terenie gminy:
• Północny: sołectwa Grębynice, Brzozówka, Owczary, Korzkiew, Przybysławice,
Garliczka, Januszowice;
•

Centralny sołectwa Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Trojanowice, Garlica
Murowana, Pękowice, Zielonki z os. Łokietka

•

Wschodni: sołectwa Bibice, Bostów-Boleń,, Węgrzce, Dziekanowice, Batowice.

Opis wykonania poszczególnych działań zaplanowanych na 2019 rok.
Utworzono stronę internetową projektu http://ekospoleczni.zielonki.pl/
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Strona internetowa projektu stanowi platformę, na której relacjonowane są poszczególne
działania projektowe, w tym warsztaty, działania terenowe, spotkania. Ponadto są na niej
zamieszczone
materiały
szkoleniowe,
promocyjne,
opracowane trasy, z których
korzystać
mogą
wszyscy
zainteresowani tą tematyką,
bez ograniczeń i również po
zakończeniu trwania projektu,
gdyż Stowarzyszenia będzie
utrzymywać
stronę
przez
minimum 2 lata po zakończeniu
projektu. Strona służy też
utrzymywaniu
relacji
z
odbiorcami i interesariuszami
projektu, zawiera fotorelacje z
wydarzeń, a także informacje o
projekcie
oraz
circural
economy, zero waste.
Strona została połączona z
profilem społecznościowym https://www.facebook.com/srgzzielonki/, gdzie podtrzymywane
są relacje z odbiorcami projektu, publikowane aktualności z życia projektu i działań. Istotną
częścią strony są materiały pokazujące i zachęcające do wspólnego działania na rzecz
społeczności lokalnej, dlatego znajdą się tutaj również materiały z zakresu kapitału
społecznego oraz dobrych praktyk z gminy w zakresie jego rozwoju.
Przygotowana została również identyfikacja wizualna projektu i zgodnie z założeniami jest
wykorzystywana we wszystkich działaniach projektowych.
Opracowane zostały scenariusze szkoleń
Opracowanych zostało 9 scenariuszy szkoleń, które są realizowane w ramach
zorganizowanych 12 warsztatów w 3 subregionach gminy. Z założenia każdy ze scenariuszy
zostanie przeprowadzony przynajmniej raz w ramach projektu.
Scenariusze są przygotowane w dwóch wariantach - dla dzieci i młodzieży oraz osób
starszych. Scenariusze zakładają zróżnicowane formy pracy i tematy z zakresu ekologii.
Ważnymi aspektami w projektowanych szkoleniach są działania wspólnotowe.
Ekologia jest tutaj ważnym punktem wyjścia do integracji i aktywizacji uczestników szkoleń.
Scenariusze są opracowywane przez ekspertów.
Złożyliśmy następującą tematykę i formy zajęć:
• zajęcia z tworzenia zabawek i ozdób świątecznych z "odpadów",
• tworzenie domowych środków czystości i kosmetyków,
• zajęcia z ekosztuki,
• zajęcia bajkoterapeutyczne,
• zajęcia z recyklingu i zero waste,
• zajęcia z circural economy.
Scenariusze są opracowywane przez grafika i publikowane na stronie internetowej projektu,
aby były dostępne dla innych podmiotów.
Uwzględnienie tego działania w projekcie pozwala na dysseminację wytworzonych treści i
dotarcie do większej liczby organizacji i mieszkańców, niż te, które biorą udział w działaniach
projektu.
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Opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych dla mieszkańców, NGO i
przedsiębiorców
Przygotowane zostały specjalne "pakiety" promocyjno-informacyjne dla NGO i
przedsiębiorców.
W
materiałach
szczególny nacisk
został położony na
tworzenie
sieci
współpracy,
odpowiedzialność
instytucji za rozwój
lokalny, tworzenie
kapitału
społecznego.
Wszystkie
wspomniane
zagadnienia
zostały oparte o
tematykę
zero
waste. Jest to
zatem
również
materiał
informacyjny z tej
dziedziny działań ekologicznych. Całość została pomyślana w ten sposób, aby inspirować,
ale także dać przykłady konkretnych działań jakie NGO i przedsiębiorcy mogą podjąć, aby
włączyć się w działanie na rzecz ważnych społecznie spraw lokalnych (na przykładzie działań
zero waste i circural economy).
Opracowanie zostało zlecone ekspertom zewnętrznym. Ulotka dla mieszkańców powstała w
wyniku prac zespołu Ekospołecznych oraz licznych spotkań z osobami zaangażowanymi w
lokalne działania ekologiczne (m.in. przedstawicielka Urzędu Gminy ds. ekologii). Materiały
dla przedsiębiorców i NGO zostały opracowane w oparciu o spotkanie z przedstawicielami
tych sektorów.
Materiały zostały opracowane przez grafika i kolportowane wśród instytucji biorących udział w
projekcie (wydruki) oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Uwzględnienie tego
działania w projekcie pozwoli na dysseminację wytworzonych treści i dotarcie do większej
liczby organizacji i mieszkańców, niż te, które wezmą udział w działaniach projektu.
Rekrutacja beneficjentów
Rekrutacja przebiega stopniowo. Pierwsza rekrutacja odbyła się do działań w ramach celu
szczegółowego 1 (edukacja), druga rekrutacja będzie dotyczyła uczestników wydarzeń w
ramach działań podejmowanych w celu szczegółowym 2 (integracja).
Proces rekrutacji na większość działań oparty został o zgłoszenia i zasadę "kto pierwszy ten
lepszy". Zgłoszenia mieszkańcy będą kierować do Stowarzyszenia mailem, telefonicznie lub
bezpośrednio w biurze. W przypadku, w którym chętnych jest więcej niż zakładane wskaźniki
oraz możliwości organizacyjne, następuje ograniczenie uczestników, aby udział w
wydarzeniu miały zapewnione osoby z różnych sołectw oraz aby osoby te reprezentowały
"nowych" mieszkańców (mieszkających mniej niż 5 lat).
Rekrutacja przedsiębiorców dotyczy tych realnie działających na terenie gminy, tzn.
oddziałujących na społeczność lokalną i korzystających z jej zasobów.
Preferowane są przedsiębiorstwa, w których implementacja i promocja zasad zero waste ma
jak największe przełożenie na zachowania odbiorców. W przypadku rekrutacji NGO do
__________________________________________________________________________________________________
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działania wybierane są te, które integrują mieszkańców "nowych" i "starych" oraz działają na
rzecz integracji międzypokoleniowej. Rekrutacje są przeprowadzane w oparciu o rozmowy,
po których są opracowane notatki. Rekrutowani uczestnicy reprezentują zarówno
zróżnicowany wiek jak i są podzieleni na tych, autochtonów i "nowych" mieszkańców.
Zorganizowanie szkoleń
Projekt zakłada zorganizowanie 12 szkoleń w 3 subregionach gminy, tak aby mieszkańcy

różnych sołectw mieli możliwie komfortowy dostęp do działań w ramach projektu. Szkolenia
są adresowane do różnych grup docelowych, w salach udostępnianych przez JST lub
zaprzyjaźnione NGO za darmo. W ramach szkoleń przewiduje się rozdanie materiałów
szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram i tematyka szkoleń są przedmiotem prac
koncepcyjnych koordynatorów i ekspertów zatrudnionych w projekcie i są upubliczniane na
stronie internetowej projektu minimum na miesiąc przed ich rozpoczęciem. Szkolenia trwają 5
godzin, odbywają się głównie w weekendy, aby ułatwić udział w nich zainteresowanym
osobom.
Zgodnie z założeniami harmonogramu i budżetu projektu, dotychczas przeprowadziliśmy 4
warsztaty, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Realizacja szkoleń spełnia wszystkie
założenia projektowe i trafia do założonych beneficjentów. Warsztaty prowadzone są w
salach udostępnianym przez zaprzyjaźnione organizacje z gminy Zielonki.
Zorganizowanie spotkań dla NGO i przedsiębiorców
W 2019 roku przeprowadzono jedno z dwóch zaplanowanych w projekcie spotkań, na którym
dyskutowano o możliwościach współpracy międzysektorowej oraz wewnątrzsektorowej w
ramach działań ekologicznych na terenie gminy Zielonki. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem ze strony NGO oraz umiarkowanym ze strony przedsiębiorców, dlatego w
przyszłości należy mocniej skoncentrować swoje działania na rzecz zainteresowania
przedstawicieli tego sektora tematyką Ekospołecznych.
Spotkania projektowe zaplanowane są dwukrotnie dla przedstawicieli NGO i przedsiębiorców.
Są to spotkania informacyjno-promocyjne, na których oprócz przedstawienia tematyki
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, czerwiec 2020

25

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2019

wykorzystania ekologii w prace aktywizujące i integracyjne na rzecz społeczności lokalnej,
poruszana jest tematyka poszerzania sieci współpracy.
Przedstawiciele NGO i przedsiębiorców mają okazję, aby wspólnie porozmawiać o tematyce
ekologii z różnych punktów widzenia i mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu się w
pozostałych działaniach w ramach wnioskowanego projektu. Przewiduje się, że na pierwszym
spotkaniu zebrane osoby zapoznają się z tematyką projektu oraz ze sobą. W ramach
pierwszego szkolenia moderator przedstawia realne korzyści ze współpracy zwracając
uwagę na potrzeby i motywacje do działań obu - wydawałoby się zróżnicowanych – grup
podmiotów. Drugie zaplanowane spotkanie już czysto robocze, nastawione jest na ustalenie
wspólnych działań i zakresu włączenia się w działalność na rzecz zero waste w społeczności
gminnej. Wnioski i rekomendacje z tych szkoleń są udostępnione na stronie internetowej
projektu i stanowią ważny przyczynek do pobudzania aktywności lokalnej i integracji po
zakończeniu trwania projektu.
Zorganizowanie ploggingu
Przeprowadziliśmy plogging i opracowaliśmy łącznie trzy trasy biegowe. Całość
organizacyjną przygotował zespół ekospołeczni we współpracy z koordynatorami
regionalnymi i osobami nieformalnie zaangażowanymi w realizację projektu Ekospołeczni.
Wszyscy uczestnicy dostali numery startowe oraz podpisali listy obecności. Jury, które
oceniało udział w biegu wybrało laureatów, a niezależnie od miejsca, wszyscy dostali
ekoupominki. Podczas ploggingu nie
udało się jednak zebrać butelek PET,
które mogą być wykorzystane do
budowy altany. Technicznie było to
niewykonalne, gdyż zespoły biegły z
jednym workiem na śmieci, do którego
wrzucały wszystkie napotkane śmieci.
Łącznie zebrano całą ciężarówkę
śmieci, dlatego wyodrębnienie z nich
butelek byłoby niemożliwe ani na
etapie zbierania (uczestnicy biegli z
jednym workiem), ani na etapie
składowania śmieci na mecie (było ich
tak dużo, że byłoby to zadanie trudne
do wykonania, a poza tym były
zamknięte w workach, które trzeba
byłoby rozerwać, aby wyciągnąć
butelki.
Przeprowadzenie ploggingu wymagało
opracowania
trasy
biegu,
zorganizowania
numerów
dla
uczestników (lub par uczestników,
gdyż pod jednym numerem dopuszcza
się udział dwóch osób pary nowego i
starego
mieszkańca,
młodych
mieszkańców ze starszymi (wiekiem),
małżeństwa, rodziców z dzieckiem,
dziadków z wnukiem lub przyjaciół),
worków na śmieci, materiałów niezbędnych do wytyczenia trasy. Dodatkowo, na "mecie"
czekały na uczestników biegu napoje i poczęstunek. Zwycięzców biegu oceniała komisja, w
skład której wchodziły trzy osoby wybrane przez koordynatora merytorycznego.
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Jednak nie tyle czas przejścia/biegu po trasie jest liczony, ale również ilość śmieci, co
oznacza, że większe szanse na zwycięstwo miały duety niż pojedyncze osoby. Dla trzech
zwycięzców przewidywaliśmy nagrody ekologiczne. Niezależnie od wyniku, wszyscy
uczestnicy ploggingu dostali ekologiczny upominek za zebrane śmieci.
Zebrane śmieci zostały odwiezione do punktu odbioru odpadów znajdującego się na terenie
gminy Zielonki. Spotkanie wszystkich uczestników na mecie biegu miało charakter
integracyjny, wręczenie nagród odbyło się po zakończonym ploggingu przy poczęstunku. W
działanie zaangażowane zostały NGO i przedsiębiorcy.
Zorganizowanie konkursu w ramach ploggingu
W ramach ploggingu, zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszy znaleziony śmieć. Jury, w
którego składzie byli przedstawiciele Urzędu Gminy i lokalnych NGO wyłoniło więcej niż
trzech laureatów, grupując zakupione nagrody wg wieku. Jeden uczestnik (niepełnosprawny)
otrzymał w tym zakresie nagrodę specjalną. Oczywiście eko. Wyłoniono laureatów konkursu
(3), dla których zakupiono upominki.
Spotkanie wszystkich uczestników na mecie biegu miało charakter integracyjny, wręczenie
nagród odbyło się po zakończonym ploggingu przy poczęstunku.
Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO
2019 w wysokości 157.206 zł. Koszty całkowite projektu planowane są na 165.906 zł. Udział
własny stowarzyszenia to kwota 8.700 zł.

5. Ekologiczny projekt edukacyjny „Nauka kosmiczna przygoda”
Opis projektu
W ramach projektu zorganizowaliśmy serię wykładów popularnonaukowych o nazwie
“Kosmiczne Spotkania z Fizyką”. Podobne spotkania są organizowane od 2017 w budynku
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W
ramach zadania w tym roku zostały zorganizowane wykłady na terenie gmin Zielonki,
Michałowice, Wielka Wieś, Skała. Wykłady dotyczyły fizyki, kosmologii i astrofizyki. Dzięki
spotkaniom uczestnicy mogli zarówno zainspirować się dokonaniami naukowców oraz
zrozumieć prawa i zjawiska przyrody, które wykorzystują na co dzień.
W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauki ścisłe są bardzo trudne. Problem wynika z
wynoszonych ze szkół uprzedzeń do tych dziedzin wiedzy.
Grupą docelową zadania byli mieszkańcy gmin powiatu krakowskiego, uczniowie a
szczególnie ich rodzice i dziadkowie zainteresowani zdobywaniem wiedzy ścisłej w
popularnym ujęciu i metodami jej przekazania swoim dzieciom i wnukom.
Popularyzacja nauk ścisłych w społeczeństwie wzmacnia i umożliwia tworzenie nowych
kierunków rozwoju przemysłu. Dzięki niej możliwe jest podtrzymanie rozwoju
technologicznego naszego społeczeństwa, dlatego naszym celem powinno być wychowanie
nowego pokolenia przedsiębiorczych inżynierów, takie wychowanie powinno rozpocząć się
znacznie wcześniej niż w szkole, dlatego kierujemy ten projekt nie tylko do dzieci i młodzieży
szkolnej, ale również do rodziców i dziadków. Spotkania nie mają tylko na celu uzupełnienia
wiedzy uczestników, ale również pozwalają im zainspirować się współczesnymi dokonaniami
nauki.
Dotychczasowe wydarzenia były promowane głównie wśród studentów i pracowników
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sprawdzone sposoby marketingowe zastosujemy
wobec nowej grupy odbiorców, a środki finansowe przeznaczone dla prelegentów pozwolą
zapraszać jeszcze bardziej uznane w świecie nauki osoby.
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Cele i rezultaty
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Dzięki realizacji zadania zorganizowano
serię wydarzeń “Nauka! Kosmiczna przygoda”. Wydarzenia były kontynuacją
przeprowadzonych dwóch edycji “Wtorkowych Spotkań z Fizyką” na Wydziale Fizyki i
Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Tym razem wyszły one poza mury uczelni. W
ramach projektu zostało zorganizowane 6 spotkań, których prelegentami byli renomowani i
lubiani popularyzatorzy nauki dr Tomasz Płazak i dr inż. Paweł Janowski. W projekcie
uczestniczyły 3 gminy: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś. Spotkania zorganizowano w
Będkowicach,
Zielonkach
i
Raciborowicach. Sale widowiskowe
nieodpłatnie użyczyły szkoły z ww.
miejscowości. W każdej z tych
lokalizacji odbyły się 2 wykłady
stanowiące zamknięty cykl.
Wykłady
organizowane
podczas
spotkań
miały
charakter
popularnonaukowy, tak aby wszyscy
słuchacze mogli w nich w pełni
uczestniczyć. Wydarzenia promowano
w Internecie oraz za pomocą plakatów
rozwieszanych
lokalnie
względem
miejsca wydarzenia.
W ramach prac organizacyjnych
ustalono miejsca i terminy wydarzeń.
Najchętniejszymi
miejscami
do
organizacji tego typu wydarzeń okazały
się szkoły. Do dyspozycji otrzymaliśmy
sale widowiskowe w SP w Zielonkach,
SP w Będkowicach i SP w
Raciborowicach.
Zrekrutowano
wolontariuszy i realizatorów głównych
projektu. Wśród głównych realizatorów
byli dr Tomasz Płazak, który w
interesujący
sposób
przybliżył
słuchaczom genezę kosmologii, która
od zarania dziejów zaprząta umysły
ludzi. Na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego filozofowie, a później fizycy starali się
odpowiadać na pytania o strukturę i ewolucję Wszechświata. Ale nawet tak genialni
naukowcy, jak Newton czy Galileusz nie uporali się z tym zagadnieniem. Dopiero w 1917 r. A.
Einstein w oparciu o stworzoną przez siebie Ogólną Teorię Względności zaproponował
porządne i matematycznie spójne podstawy współczesnej kosmologii. Wykładowca bardzo
poglądowo i emocjonalnie ilustrował kolejne hipotezy i teorie dotyczące wielu kwestii: np.
tego czy Wszechświat jest skończony czy nie, czy ma brzeg czy też nie, czym jest
Wszechświat obserwowalny oraz czy Wszechświat mógł narodzić się w Lokalnym Wielkim
Wybuchu? Rozwój metod badawczych w astrofizyce opartych na nowoczesnych
technologiach pozwolił na doniosłe odkrycia, które w ostatniej dekadzie przyniosły kilka
nagród Nobla, a to z kolei pozwala coraz lepiej rozumieć jedność mikro- i makroświata.
Dwugodzinny wykład zakończyły gromkie brawa uczestników każdego ze spotkań, którzy
wyrazili swój entuzjazm i podziw dla wiedzy i sposobu jej przekazania.
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Drugie z cyklu spotkań prowadzone było przez kierownika pracowni demonstracji fizyki AGH
dr inż. Pawła Janowskiego. Tytuł spotkania to „Bliskie spotkanie z naukami ścisłymi – goście
z kosmosu”. Podtytuł „goście z kosmosu nawiązywał do wykładu dr T. Płazaka ale
równocześnie opowiadał o prawdziwych gościach z kosmosu czyli każdym atomie naszej
Ziemi. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak fizyka jądrowa wpływa na rozwój technologii i jej
co zawdzięczamy. Każdy z uczestników miał możliwość zobaczenia eksponatów
wykazujących właściwości promieniotwórcze. Dzięki spotkaniom uczestnicy mogli spotkać
naukę nie tylko tym znaną z podręczników, ale także w przedstawionych badaniach
naukowych. Spotkania miały charakter praktyczny i rozwojowy.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 5.000 zł.

6. Projekt Kulturowy „Jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej w Zielonkach
oraz 5–lecia Izby Regionalnej w Zielonkach”
Opis projektu
W ostatnich latach szczególnie podkreśla się, że kształtowanie świadomości człowieka
dokonuje się w jego małej ojczyźnie i dzięki utrwalaniu związków z dziedzictwem kulturowym
swoich rodzinnych stron możliwe jest pobudzanie postaw patriotycznych wśród
mieszkańców. W tym kontekście wyraźnie akcentuje się potrzebę badań dziejów małych
miejscowości, parafii lub regionów.
Władze gminy Zielonki rzeczywiście doceniły wagę problemu i dwukrotnie sfinansowały
wydanie publikacji historycznych dotyczących gminy Zielonki. W 2010 r. została wydana
monografia historyczna gminy Zielonki „W tej pięknej ziemi” autorstwa Mateusza Wyżgi, a w
2018 r. pierwszy tom serii wydawniczej „Biblioteka Historyczna Gminy Zielonki”, jako zbiór
artykułów dotyczących historii dwóch wsi: Zielonek i Bibic.
Zapotrzebowanie na formę publikacji na temat dziejów lokalnych wykazuje frekwencja na
spotkaniach autorskich, spora liczba rozprowadzanych egzemplarzy i widoczna chęć
zdobywania wiedzy ujawniana przy okazji spotkań z historykami. Należy dodać, że rośnie
ciekawość wiedzy dotyczącej historii swojej małej ojczyzny.
Publikacja poświęcona księdzu Adamowi Ziębie byłaby próbą biografii niezwykle
charyzmatycznego człowieka, proboszcza parafii w latach 1943-1979, który zapisał się na
kartach historii miejscowości Zielonki, jak i całej gminy. Ksiądz Adam Zięba był szeroko
rozpoznawaną postacią, gdyż w obręb parafii Zielonki wchodziły także miejscowości Bibice,
Tonie i Witkowice. Wdzięczni parafianie w 2000 r. nazwali jego imieniem jedną z głównych
ulic w miejscowości Zielonki.
Spotkanie autorskie zorganizowane 9 listopada będzie idealnym akcentem uczczenia 40.
rocznicy śmierci kapłana.
Cele i rezultaty
W 2019 roku swój jubileusz obchodzi Biblioteka Publiczna w Zielonkach, świętując 65. lecie
istnienia oraz Izba Regionalna powstała w 2014 roku. To idealny czas, by podsumować
działalność instytucji oraz zbadać jaki wpływ ma istnienie Izby Regionalnej na kształtowanie
świadomości mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego. Folklor i dbałość o tożsamość
jest silnie zakorzenionym elementem tutejszej społeczności, więc tym bardziej obowiązek
podtrzymywania tradycji spoczywający na Izbie Regionalnej jest ogromny. Wspólnym
mianownikiem łączącym pokolenia jest strój krakowski, który można podziwiać przy okazji
dożynek, świąt religijnych oraz państwowych, a także wydarzeń regionalnych.
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Najważniejszym celem projektu była edycja i wydanie kolejnego tomu publikacji, która
wzmocni świadomość mieszkańców 6 tysięcznej miejscowości i ponad 22 tysięcznej gminy,
wzbogaci wiedzę o nowe informacje na temat człowieka, który był wzorem do naśladowania i
człowiekiem uwielbianym przez lud, dopełniona zdjęciami historycznymi przekazanymi przez
mieszkańców wsi.
Pobocznym celem jest także zakup gadżetów promujących wzór krakowski „od Zielonek”
oraz regionalny folklor. Przede wszystkim chcemy skupić się na zaprojektowaniu kubków z
wzorami gorsetu krakowskiego, worków z elementami haftu, koszulek promocyjnych,
parasoli, by mieszkańcy mogli utożsamiać się z rodzimym strojem, jego wzorami i promować
go na szerszą skalę. To doskonały sposób na to, by elementy folkloru podkrakowskiej wsi
mogły być prezentowane w codziennym życiu i promowane na ulicach miejscowości, gminy,
kraju, czy poza jego granicami.
Odbiorcami zadania są mieszkańcy gminy Zielonki, młodzież oraz dorośli, miłośnicy historii,
uczestnicy konkursów organizowanych przez Izbę Regionalną oraz osoby zaangażowane i
promujące działania Biblioteki oraz Izby. Po taką książkę z chęcią sięgaliby także lokalni
nauczyciele na lekcjach historii. Gadżety promocyjne zostaną wykorzystane, by nagrodzić
tych, którzy aktywnie włączają się w kulturalne życie gminy, wspierają Izbę Regionalną oraz
Bibliotekę Publiczną w Zielonkach.
Projekt zakładał wydanie publikacji poświęconej postaci ks. Adama Zięby, której autorem jest
młody mieszkaniec gminy Zielonki Jan Bulak, obecnie doktorant na Uniwersytecie Jana
Pawła II w Krakowie. Publikacja była II tomem serii wydawniczej Biblioteki Historycznej
Gminy Zielonki. Dzięki publikacji została wzmocniona świadomość mieszkańców gminy na
temat człowieka, który był godnym wzorem do naśladowania. Zarówno pierwszy tom, wydany
w 2018 roku, jak i II, wydany w listopadzie cieszy się ogromnym powodzeniem. Sięgają po
niego nie tylko miłośnicy historii, osoby pamiętające postać ks. Adama Zięby, ale także
młodzież, która pragnie poznać sylwetkę, nieżyjącego już 40 lat księdza. Projekt ten, to
przede wszystkim ukłon w stronę ludowości. Zarówno poprzez zamiłowanie kapłana do
kultury ludowej, jak i przygotowanie gadżetów z elementami ludowości, które były i będą
wręczane osobom chętnie angażującym się w działania Biblioteki Publicznej w Zielonkach
oraz Izby Regionalnej, które w 2019 roku obchodziły swoje jubileusze. Dzięki opracowanym
gadżetom, promujemy folklor i zachęcając młode osoby do brania udziału w działaniach
organizowanych na rzecz dalszego podtrzymywania tradycji.
Dzięki projektowi udało się wykonać fotoksiążkę zatytułowaną „Stroje krakowskie od Zielonek
różą malowane”, która zawiera plenerowe zdjęcia wykonywane w strojach krakowskich oraz
opisy poszczególnych elementów ubioru, a także wydarzeń, w których wystrojeni
Zieleńczanie biorą udział. Dzięki projektowi wykonano także 100 sztuk kubeczków, które
zdobią kwiaty, jakie haftuje się na tradycyjnych gorsetach według wzoru „od Zielonek”.
Miejscem realizacji jest gmina Zielonki, a odbiorcami projektu każda grupa wiekowa, którą
włączamy w działania poprzez organizowanie wydarzeń przez Bibliotekę Publiczną w
Zielonkach oraz Izbę Regionalną. Po publikacje sięgają dorośli, osoby pamiętające jeszcze
księdza Ziębę, miłośnicy historii, a także młodzież, która pragnie zgłębić wiedzę regionu.
Wkład osobowy projektu obejmował: autora publikacji „Kapłaństwo, charyzma i jego Zielonki
Ksiądz Adam Zięba (1907-1979) Jana Bulaka. Koordynatorami procesu wydawniczego, a
zarazem redaktorami technicznymi były Kinga Strzelecka oraz Anna Protsyk. Prace
redakcyjne powierzone zostały Cecylii Pierzchale.
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Dzięki zakupowi gadżetów promocyjnych mogliśmy wręczyć upominki, dla osób
angażujących się w działania Biblioteki Publicznej w Zielonkach, obchodzącej w 2019 roku
swoje 65-lecie oraz Izby Regionalnej, świętującej 5 lat działalności.
Spotkanie autorskie zostało zorganizowane 19 grudnia. Zebrani miłośnicy historii chętnie
włączali się w dyskusje nt. samej osoby księdza Zięby, a także historii parafii w Zielonkach.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 2.500 zł.

7. Ekologiczny projekt edukacyjny „Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie
Odpadami (LEGO III)”
Opis projektu
Tematem przewodnim projektu była minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz metody
ponownego wykorzystania tych, które zostały wytworzone.
Zadanie realizowane było w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. w 5 szkołach
podstawowych na terenie gminy Zielonki.
Jego
działania
skierowane
były
bezpośrednio do uczniów w wieku od 9-14
lat – 20 grup (zajęcia oparte na zasadach
Inżynierii produkcji i metodach lean
menagement), a pośrednio do wszystkich
mieszkańców
gminy.
Wśród
dzieci
program został rozbudowany o idee
zasobooszczędnej
gospodarki
oszczędzającej surowce naturalne dzięki
wykorzystaniu odpadów.
Podczas 4h cyklu zajęć (2 spotkania po 2h
w 20 grupach – (I spotkanie – jeden
prowadzący, drugie spotkanie - dwóch
prowadzących) uczniowie tworzą m.in
fabryki i zakłady recyklingu, w których rolę
surowca odgrywają klocki typu lego.
Wykorzystujemy
zasoby
klocków
zakupionych
w
poprzednich
dwóch
edycjach projektu oraz zasoby należące do
partnera projektu (Stowarzyszenia Korona
Północnego Krakowa.)
Cele i rezultaty
W ramach projektu stworzone zostały
cztery
infografiki
zachęcające
do
racjonalnego gospodarowania odpadami,
m.in.
przekazujące
zachętę
do
kompostowania odpadów organicznych, zgniatania opakowań z tworzyw sztucznych i
aluminium, czy ponownego wykorzystywania opakowań szklanych.
Celem rozpowszechniania materiałów informacyjnych do mieszkańców jest poprawa
efektywności ekonomicznej i ekologicznej selektywnego zbierania odpadów oraz wskazanie
mieszkańcom konkretnych rozwiązań systemu gospodarki odpadami, które mogą przyczynić
się do osiągnięcia wspólnego sukcesu jakim jest czysta gmina.
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Dystrybucja treści edukacyjnych odbywała się w formie elektronicznej za pomocą serwisów
społecznościowych stowarzyszenia. Jednocześnie kanałem promowana były serwisy Gminy
Zielonki.
W wyniku realizacji projektu wytworzono 1 zestaw materiałów edukacyjnych. Zrealizowano
80h zajęć w 20 grupach uczniów ze szkół podstawowych gminy Zielonki. Wytworzono 4
infografiki
promujące
racjonalne
gospodarowanie
surowcami
i
odpadami. Przeprowadzono jedno
szkolenie dla realizatorów projektu oraz
7h konsultacji merytorycznych.
Opis poszczególnych działań
W ramach zadania opracowano treści
prezentacji
multimedialnych,
które
używane były podczas warsztatów w
szkołach.
Zawierały
podstawowe
definicje związane ze zrównoważonym
rozwojem oraz gospodarką surowcami
i odpadami. Zadanie wykonano w
okresie od 1.08.2019 do 30.09.2019
roku.
Opracowano 4 infografiki, których
przesłanie ma za zadanie wzbudzić
dyskusję nad racjonalnością
postępowania z odpadami. Dotyczą
one:
1. zachęty do lokalnego wytwarzania
kompostu,
2. wyrobienia nawyku zgniatania
opakowań przed wyrzuceniem,
3. zachęty do ponownego
wykorzystywania przedmiotów i
opakowań, np. szklane opakowania na
przetwory,
4. zachęty do dzielenia się niepotrzebnymi rzeczami, celem darowania im „drugiego życia”.
Grafiki promowane były m.in. na portalach społecznościowych: https://tiny.pl/7ck3v
W czasie trwania projektu, jego realizatorzy zostali zapoznani z obowiązującym na terenie
gminy Zielonki systemem gospodarki odpadami oraz ogólnym aktualnym stanem prawnym w
tym zakresie jaki obowiązuje w kraju (spotkanie 29.10.2019). Ponadto w ramach
opracowywania materiałów edukacyjnych i infografik na bieżąco konsultowali zakres
merytoryczny treści z panem Jackiem Pietrzykiem, koordynatorem merytorycznym i
administracyjnym projektu.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia wg scenariusza: W ramach realizacji
projektu „Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami III”, studenci należący do
Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie”, funkcjonującego na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie przeprowadzili warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, dążenia do
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powtórnego wykorzystania odpadów oraz budowania świadomości jak ważne jest
zapobieganie ich powstawaniu.
Cykl warsztatów składał się z dwóch
spotkań, każde trwające dwie godziny lekcyjne
(90 minut).
Przebieg I warsztatu
- Zapoznanie się z uczniami.
- Wprowadzenie do tematyki gospodarowania
odpadami.
- Wprowadzenie zagadnień związanych z
hierarchią gospodarowania odpadami.
- Wprowadzenie do zagadnienia sortowania
odpadów.
- Praktyczne zadanie w formie quizu utrwalające
tematykę hierarchii gospodarowania odpadami,
a także doskonalące kompetencje miękkie z
zakresu komunikacji oraz pracy zespołowej.
- Podsumowanie wspólnej pracy i wyciągnięcie
wniosków odnośnie istoty zapobiegania
powstawania odpadów.
Przebieg II warsztatu
- Przypomnienie zagadnień teoretycznych z pierwszego warsztatu z zagadnienia hierarchii
gospodarowania odpadami, a także prawidłowych
zasad segregacji odpadów.
- Wprowadzenie do części praktycznej warsztatu
–
przybliżenie
podstaw
teoretycznych
z zakresu trzech obiektów związanych z
gospodarką
odpadami:
spalarni
odpadów,
kompostowni oraz sortowni (poparte krótkimi
projekcjami multimedialnymi).
- Tworzenie wspomnianych wcześniej konstrukcji
z wykorzystaniem klocków LEGO DUPLO oraz
pozostałych materiałów. Ćwiczenie utrwalające
wiedzę oraz doskonalące kompetencje miękkie z
zakresu komunikacji oraz pracy zespołowej.
- Przeprowadzenie innowacyjnego warsztatu dla
kilku klas, opierającego się na wykorzystaniu
klocków LEGO CLASSIC – wprowadzenie
klocków do warsztatu jako surowce wtórne.
Ćwiczenie mające na celu stworzenie produktów
takich jak samochód, komputer, telewizor,
pokazujące możliwości wykorzystania odpadów z
recyklingu
sprzętu
elektronicznego/motoryzacyjnego.
- Podsumowanie warsztatów, wyciągnięcie
wniosków odnośnie istoty zapobiegania powstawania odpadów, a także ich efektywnego
powtórnego wykorzystania.
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Cel przeprowadzonych warsztatów
- Przekazanie uczniom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej,
a także segregowania odpadów.

- Zaznajomienie uczestników z poszczególnymi segmentami hierarchii gospodarowania
odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, powtórne wykorzystanie, recykling, odzysk,
składowanie odpadów).
- Wzbudzenie intuicyjnej potrzeby segregowania odpadów, a przede wszystkim zapobiegania
ich powstania.
- Przedstawienie podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem
odpadów w oparciu o marketing, produkcję oraz finanse.
- Nauka oszczędzania własnych zasobów, przedmiotów codziennego użytku, w celu redukcji
powstawania odpadów.
- Nauka współpracy w grupie, poprawnej komunikacji, działania we wspólnym celu,
wzajemnego ustalania priorytetów i przekazywania innym posiadanej wiedzy z zakresu
gospodarki odpadami.
Wnioski warsztatowe
- Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z założonym scenariuszem, a także
wyznaczonymi ramami czasowymi.
- Uczniom przekazano podstawową wiedzę z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej, poprzez
organizację wstępu teoretycznego, a następnie praktycznych zadań utrwalających.
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- Klasa została poinstruowana o prawidłowych zasadach sortowania odpadów, celem
doskonalenia dotychczasowych nawyków.
Zajęcia odbyły się w 20 grupach z pięciu szkół na terenie gminy Zielonki. Szczegółowe
informacje przedstawiono w tabeli. Listy obecności, potwierdzenia odbycia zajęć oraz
dokumentację fotograficzną załączono na płycie.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 8.000 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” (cztery edycje),
„Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” (trzy edycje), „Termoaktywni”.
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. W 2020 r. planujemy kontynuację współpracy ze środowiskiem naukowym i studentami
m.in. w ramach V edycji konkursu grantowego Województwa Małopolskiego „Naukowe
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”, konkursu grantowego Województwa Małopolskiego
„Każde dziecko ma talent”, konkursu grantowego Stowarzyszenia Korona Północnego
Krakowa w zakresie edukacji i ekologii.
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
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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 do dzieci i
młodzieży. Najbardziej aktywną działalność prowadzą czynni zawodowo młodzi ludzie,
którzy są autorami i inicjatorami większości projektów. Pochodzą z różnych środowisk
gminy. Poprzez naszą działalność staramy się aktywizować lokalną społeczność,
promując jednocześnie działania edukacyjne, proekologiczne i kulturalne, 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. Cieszymy się, że zyskały aprobatę naszych sympatyków i corocznie
możemy obserwować ich kolejne odsłony.
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy chcieliby realizować swoje
projekty dla mieszkańców gminy Zielonki.
2. 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.
3. Prowadzimy
również
profil
społecznościowy
na
Facebooku
https://www.facebook.com/srgzzielonki, prezentując w nim informacje z życia naszych
projektów, a tematem wiodącym profilu jest ekologia, w tym w szczególności temat
segregacji odpadów.
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 Fundacji
„Tęczowy Parasol” http://pit.srgz.zielonki.pl, w bazie serwisu Akcja e-life
https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-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
czternasty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
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czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2019 od
naszych darczyńców sumę 23.960,40 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 370.260,62 zł,
b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 177.881,64 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 1.291.319,11 zł.
d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.839.037,25 zł.
e) środki pozyskane ze wszystkich źródeł ogółem na działalność stowarzyszenia w
latach 2004 – 2019, to w sumie ponad 2.706.237 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 2019 r. oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy
ogłaszane w związku z realizacją ww. Strategii.
Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z wymienionym wyżej samorządami gmin 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 lipca do sierpnia 2019 r. przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na
rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Trojanowicach. W zbiórce wzięło udział
wiele indywidualnych osób prywatnych, firm, OSP Trojanowice, parafia Giebułtów, Została
zebrana kwota 23.420 zł.
Po uzgodnieniu z rodziną z zebranej kwoty darowizn wykonano:
1. Instalację elektryki wewnętrznej w ww. budynku, wyniesiono układ pomiarowy na
zewnątrz
budynku,
wykonanie
pomiaru
instalacji
elektrycznej
zgodnie
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, czerwiec 2020

37

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

2.

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2019

z przedstawionym kosztorysem sporządzonym przez Zakład Elektroinstalacyjny. Koszt
usługi wyniósł: 7.653,82 zł.
Montaż stolarki okiennej z parapetami. Koszt usługi wyniósł : 15.766,18 zł.

Koordynacją pomocy, a także mnóstwem innych działań na rzecz rodziny zajął się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.
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 2019 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Samorząd Województwa Małopolskiego
2. Samorząd Powiatu Krakowskiego
3. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
4. Biblioteka Publiczna w Zielonkach
5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Koło Naukowe Bozon, Koło Naukowe
Zarządzanie)
6. Urząd Gminy Zielonki
7. Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
8. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
9. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki
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 Narodowy Instytut Wolności
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
2. Stowarzyszenie, poprzez swojego Wice Prezesa 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 4” (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 2019” w dziedzinach:
a) „Małopolska Gościnna” I, II, III, IV edycja w 2019 r. – w dziedzinie turystyki,
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b) „rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku”,
c) „Budżet Obywatelski Małopolska 2019” - 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) „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych” w 2019 roku,
e) „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” - w obszarze Działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f) „Małopolska Pszczoła” II edycja - w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności,
g) „Prowadzenie
Biura
Informacji
i
Promocji
XX
Tygodnia
Osób
z
Niepełnosprawnościami (TON) Kocham Kraków z Wzajemnością”,
h) „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.
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 badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Samorząd
Województwa Małopolskiego wśród sektora spółdzielczego i organizacji pozarządowych
w województwie małopolskim. Celem badania było zgromadzenie informacji na temat
działalności ekonomicznej i społecznej podmiotów ekonomii społecznej oraz ustalenie
podstawowych barier utrudniających prowadzenie tego typu inicjatyw.
7. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-1) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „Sprawozdanie z
działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za 2018 r.”.
8. Pan Jacek Pietrzyk wydelegowany przez zarząd stowarzyszenia do współpracy w ramach
porozumienia z Lokalną Grupą Działania - Stowarzyszeniem „Korona Północnego
Krakowa”, kontynuował współpracę w Radzie tego stowarzyszenia.

(-) Zarząd Stowarzyszenia
Zielonki, dnia 29.06.2020 r.
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