Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Raport roczny
(załącznik do sprawozdania merytorycznego)

za rok 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

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

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

SPIS TREŚCI

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

INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
POLA AKTYWNOŚCI
INFORMACJE ORGANIZACYJNO - FINANSOWE
WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI, AKCJI, UDZIAŁÓW
NABYTE NIERUCHOMOŚCI
NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 000 ZŁ
INFORMACJE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
III. WOLONTARIAT
IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. PROJEKT EDUKACYJNY „BOGUMIŁA GIZBERT-STUDNICKA ZAPRASZA NA KONCERT” EDYCJA 2020
2. EKOLOGICZNY PROJEKT SPOŁECZNY „EKOSPOŁECZNI. WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O BYCIU
EKO, ALE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ”
3. PROJEKT KULTUROWY „KULTURA KRAKOWSKA UTRWALONA NA PŁÓTNIE”
4. PROJEKT KULTUROWY „TRADYCYJNE RECEPTURY PODKRAKOWSKICH WSI”
5. EKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY "ENERGETYCZNY ODDECH"

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

__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2021

2

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

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

Komisja Rewizyjna:

Bank, który obsługuje
stowarzyszenie
i numer konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
powiat krakowski, województwo małopolskie
(+48 12) 285 08 50 w.205 / (+48 12) 285 09 50
zielonki@zielonki.pl
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 2020 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się jeden raz, jako
sprawozdawcze, przyjmujące sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2019 i
udzielające absolutorium członkom zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów
i wydatków na rok 2020.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nadal nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2020 roku stowarzyszenie pozyskało środki ze źródeł publicznych w wysokości 138.550 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” – 76.550 zł – edycja 2020,
2. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2020 – 5.000 zł,
3. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
a) projekt pt. „Energetyczny oddech” – 46.000 zł,
4. dotacja z Powiatu Krakowskiego:
a) projekt pt. „Kultura Krakowska Utrwalona na Płótnie” – 5.000 zł,
b) projekt pt. „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi" - warsztaty kulinarne dla Kół
Gospodyń Wiejskich – 6.000 zł,
5. z działalności odpłatnej o łącznej wartości 67.496 zł, wykonywanej na rzecz m.in.:
a) Centrum Kultury Podgórza w Krakowie tytułem:
- „przeprowadzenie warsztatów naukowych wraz z pokazem doświadczeń i
eksperymentów dla dzieci w ramach Zimowych Zajęć Edukacyjnych w Klubie
Aleksandry w Krakowie” – o wartości 1.050 zł,
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- „przeprowadzenie warsztatów naukowych wraz z pokazem doświadczeń i
eksperymentów dla dzieci w ramach Letnich Zajęć Edukacyjnych w Klubie Aleksandry
w Krakowie” - o wartości 1.750 zł,
- „przeprowadzenie warsztatów naukowych wraz z pokazem doświadczeń i
eksperymentów dla dzieci w ramach Dnia Otwartego w Krakowie” - o wartości 450 zł,
b) firmy Direct Channel sp. z o.o. tytułem „Występy wraz z prezentacją zjawisk chemicznofizycznych w czasie trwania Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach w dniach 2627.01.2020” – o wartości 3.690 zł,
c) firmy Fundacja Poland Business Run tytułem:
- ”organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci” – o wartości 200 zł,
- „organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci” - o wartości 1.200 zł,
d) firmy Grzegorz Motak Group tytułem „Pokazy doświadczeń w dniach 28 i 29 lutego
2020 w Radomiu” – o wartości 3.620 zł,
e) Biblioteki Publicznej w Zielonkach tytułem „zakup gadżetów promocyjnych dla Biblioteki
Publicznej w Zielonkach (65-lecie Biblioteki)” – o wartości 2.200 zł,
f) Gminy Niepołomice tytułem „Wykonanie nagrania zajęć dla Niepołomickiego
Uniwersytetu Dziecięcego” – o wartości 1.000 zł,
g) Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
tytułem „organizacji zajęć naukowych podczas półkolonii”– o wartości 200 zł,
h) firmy Airly tytułem „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych podmiotów)” - o
wartości 21.080 zł,
i) Gminy Zielonki tytułem „udziału w projekcie edukacji ekologicznej Energetyczny
Oddech” – o wartości 7.000 zł,
j) Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem „udziału w projekcie edukacji ekologicznej
Energetyczny Oddech” – o wartości 6.000 zł,
k) Gminy Michalowice SP Więcławice tytułem „organizacja warsztatów edukacyjnych w
Więcławicach "Energetyczny Oddech" – o wartości 1.400 zł,
l) Gminy Michałowice SP Raciborowice tytułem „organizacja warsztatów edukacyjnych w
Więcławicach "Energetyczny Oddech" – o wartości 1.400 zł,
ł) Gmina Michałowice SP Michałowice tytułem „organizacja warsztatów edukacyjnych w
Michałowicach "Energetyczny Oddech" – o wartości 2.200 zł,
m) firmy Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem „organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci” –
o wartości 492 zł,
n) firmy Vixi Technology&Ideas Piotr Kozera tytułem „Przygotowanie scenariusza zajęć
on-line” – o wartości 1.700 zł.
W 2020 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł prywatnych (z wyłączeniem 1%) w
wysokości 19.324,93 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2020 rok zawiera sprawozdanie
finansowe, które stanowi odrębny dokument przyjęty uchwałą przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd i komisja rewizyjna pracują społecznie i nie
pobierają wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Stowarzyszenie kontynuuje rozpoczętą 1 marca 2010 roku współpracę z „Biurem
Rachunkowym Dorota Brzeska” z siedzibą w Bibicach przy ul. T. Kościuszki 61, 32-087
Bibice, prowadzącą obsługę finansową Stowarzyszenia.
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Od 2009 roku stowarzyszenie, jako przedstawiciel sektora społecznego, jest członkiem
zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa” z
siedzibą w Zagórzycach Dworskich ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, którego celem jest
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice,
Kocmyrzów-Luborzyca, 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 2020 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 na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych;
3) 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 Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020:
1) projekt pt. „Wystrojone Węgrzce”
b) wniosek do Powiatu Krakowskiego:
1) projekt pt. „Kultura Krakowska Utrwalona na Płótnie” – 5.000 zł,
2) projekt pt. „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół
Gospodyń Wiejskich” – 6.000 zł,
3) projekt pt. „Termoaktywni”,
4) projekt pt. „Wydanie III tomu Biblioteki Historycznej Gminy Zielonki”,
c) wnioski do Samorządu Województwa Małopolskiego:
1) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”,
2) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach małego
grantu – 5.000 zł,
3) projekt pt. Gmina Zielonki świętuje 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II”,
4) projekt pt. „Powietrze na wagę złota 5”,
5) projekt pt. „Każde dziecko ma talent”,
d) wniosek do Gminy Zielonki:
1) projekt pt. „Energetyczny oddech” – 7.000 zł,
e) wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie:
1) projekt pn. „Energetyczny oddech” – 66.500 zł,
f) wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa:
1) projekt pn. „Przez segregację domowych odpadów, do czystego środowiska”,
2) projekt pn. „Ekologiczna Korona”,
3) projekt pn. „Jabłko Newtona”,
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W 2020 r. stowarzyszenie liczyło 27 członków.

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

6. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.

7. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł
W 2020 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) Centrum Kultury Podgórza w Krakowie tytułem „przeprowadzenia warsztatów
naukowych wraz z pokazem doświadczeń i eksperymentów dla dzieci w ramach
Zimowych Zajęć Edukacyjnych” – o wartości 1.050 zł oraz 1.750 zł i 450 zł,
b) Direct Channel sp. z o.o tytułem „prezentacji zjawisk chemiczno-fizycznych w czasie
trwania Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach w dniach 26-27.01.2020, na stoisku
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA” – o wartości 3.690 zł,
c) Fundacja Poland Business Run tytułem organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci – o
wartości 200 zł oraz 1.200 zł,
d) Grzegorz Motak Group tytułem przeprowadzenia pokazów doświadczeń w dniach 28 i
29 lutego 2020 w Radomiu – o wartości 3.620 zł,
e) Biblioteka w Zielonkach tytułem sprzedaży gadżetów promocyjnych dla Biblioteki
Publicznej w Zielonkach (65-lecie Biblioteki) – o wartości 2.200 zł,
f) Gmina Niepołomice tytułem wykonania nagrania zajęć dla Niepołomickiego
Uniwersytetu Dziecięcego – o wartości 1.000 zł,
g) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
tytułem prowadzenia zajęć naukowych podczas półkolonii – o wartości 200 zł,
h) Airly spółka z o.o. tytułem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na rzecz różnych
wskazanych podmiotów – o wartości 21.080 zł,
i) Biblioteka w Zielonkach tytułem sprzedaży kompletu obrazów – o wartości 2.064 zł,
j) Gmina Mszana Dolna tytułem udziału dzieci w projekcie Energetyczny oddech – o
wartości 500 zł,
k) Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach tytułem udziału dzieci w
projekcie Energetyczny oddech – o wartości 2.000 zł,
l) Gmina Zielonki tytułem promocji gminy na warsztatach kulinarnych w ramach projektu
Tradycyjne receptury … – o wartości 3.500 zł,
m) AGH tytułem naprawy stanowiska do demonstracji lewitacji nadprzewodników – o
wartości 2.800 zł,
n) Gmina Zielonki tytułem udziału dzieci w projekcie edukacji ekologicznej Energetyczny
Oddech – o wartości 7.000 zł,
o) Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce tytułem udziału dzieci w projekcie edukacji
ekologicznej Energetyczny Oddech – o wartości 6.000 zł,
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p) Gmina Michalowice SP Więcławice tytułem organizacji warsztatów edukacyjnych w
Więcławicach "Energetyczny Oddech" – o wartości 1.400 zł,
q) Gmina Michalowice SP Raciborowice tytułem organizacji warsztatów edukacyjnych w
Raciborowicach "Energetyczny Oddech" – o wartości 1.400 zł,
r) Gmina Michalowice SP Michalowice tytułem organizacji warsztatów edukacyjnych w
Michałowicach "Energetyczny Oddech – o wartości 2.200 zł,
s) Maxopieka Artur Kucharczyk tytułem organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci – o
wartości 492 zł,
t) Vixi Technology&Ideas Piotr Kozera tytułem przygotowania scenariusza zajęć on-line
– o wartości 1.700 zł,

9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Santander Bank Polska SA – oddział w Zielonkach: kwota 90.052,40 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 63.291,35 zł jako niewydatkowane środki, które zostały ulokowane na
lokatach bankowych.

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
Jako organizacja pożytku publicznego szesnasty już rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach
odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań statutowych
przeznaczyliśmy otrzymaną w 2020 r. od naszych darczyńców sumę 30.476,40 zł.

Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2020 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 157.400 zł, w tym 12.013 zł w 2020 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 Powiatu Krakowskiego na projekt
edukacyjny pt. „Kultura Krakowska Utrwalona na Płótnie”;
d) udział własny do grantu pozyskanego z Samorządu Powiatu Krakowskiego na projekt
kulturowy pt. „"Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi - warsztaty kulinarne dla Kół
Gospodyń Wiejskich”;
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Zielonki, marzec 2021

9

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2020

e) udział własny do grantu pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na projekt edukacyjny pt. „Energetyczny oddech”,
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2020 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 2020 r. planujemy wydatkować na
udział własny w następujących projektach edukacyjnych w roku 2021:
• realizację konkretnych celów wskazanych przez Państwa w PIT-ach w 2019 – 2020 r.,
• na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych pn.
„Uzależnieni od tlenu” w ramach konkursu grantowego Powiatu Krakowskiego;
• na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego w ramach konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt.”Kropla drąży skałę”;
• na realizację projektu pt.”Wystrojone Węgrzce” w ramach konkursu dotacyjnego Lokalnej
Grupy Działania Korona Północnego Krakowa,
• na realizację projektu pt.”Lokalne ekologiczne gospodarowanie odpadami IV” w ramach
konkursu dotacyjnego gminy Zielonki,
• na realizację projektu pt.”Bądź jak Pucherok”- przygotowanie i wydanie książki
popularyzującej unikatowy zwyczaj pucheroków, w ramach konkursu dotacyjnego Lokalnej
Grupy Działania Korona Północnego Krakowa,
• na realizację innych edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży”,
• 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 2020.
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 2020 r. średnio z 7-10 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
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Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o społeczną pracę członków
stowarzyszenia (wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz
stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców
oraz studenci, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz współrealizujący
nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy,
pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
Poza pracami specjalistycznymi zlecanymi umowami cywilnoprawnymi w ramach
prowadzonych projektów, wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są przez
wolontariuszy. Ochotnicy uczestniczą na każdym etapie realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób doraźny, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. Do tej pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane
byłyby wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Swoje projekty staramy się kierować
przede wszystkim do młodzieży z naszej gminy lub powiatu krakowskiego.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” edycja 2020.
Opis projektu
Koncert z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II pt. „W Hołdzie Papieżowi Janowi
Pawłowi”
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
latach 2013-2020 nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
W 2020 r. przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która tym razem ze względu
na wszechobecną pandemię Covid-19 obejmowała 1 koncert, który odbył się w niedzielę 6
grudnia 2020 roku w pięknych wnętrzach kościoła Parafii pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła
w Tuchowie.
W koncercie wzięli udział artyści profesjonaliści i młodzież Prywatnego Profesjonalnego
Konserwatorium Muzycznego w Tuchowie. Koncert promował młodych utalentowanych
artystów muzyków, uczniów, którzy nabyli nowych doświadczeń występując z mistrzami.
Posłużyło to ich rozwojowi artystycznemu. Młodzi artyści obcując z „wysokim odbiorcą”, w
„godnym” otoczeniu wnętrza zabytkowego obiektu sakralnego zaprezentowali swoje
umiejętności pod okiem swoich mistrzów/nauczycieli. Obcując ze swoimi rówieśnikami mieli
okazję do zaprezentowania i porównania swoich umiejętności oraz zderzenia ich zarówno z
rówieśnikami, jak i z wytrawnym odbiorcą. Koncerty były okazją do skonfrontowania
przygotowanego klasycznego repertuaru z wymagającą publicznością. Był nie tylko
sprawdzianem umiejętności, ale również przygotowaniem do późniejszej zawodowej pracy
artystycznej. Włączenie profesjonalistów do grona wykonawców miało cel edukacyjny i było
gwarancją obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Zaproponowany przez nas
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sposób prezentacji sztuki i muzyki klasycznej docierał bardzo dobrze do młodych widzów, w
tym również do dzieci, rozwijając w nich zainteresowanie sztuką i sceną.
Cele projektu
Projekt promuje młodych polskich artystów ze szczególnym uwzględnieniem laureatów
konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych,
studentów i doktorantów. Koncerty 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.
Zrealizowany został 1 koncert z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II pt. „W Hołdzie
Papieżowi Janowi Pawłowi”:
1.

6 grudnia 2020 r. w kościele Parafii pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w
Tuchowie.
Wykonawcy
W programie
Mariola Siepak – sopran
Gabriela Sołtys – sopran
Tomasz Szczerba – organy,
baryton
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
akompaniament
Andrzej Kloch – wiolonczela
Emilia Stachura - skrzypce
Patryk Ledziński – fortepian
Aleksandra Godniak –
fortepian
Artur Cich – fortepian

Gabriela Sołtys – sopran
Tomasz Szczerba – organy
Franz Schubert - Ave Maria
César Franck - Panis angelicus z Messe à trois voix op. 12
Wolfgang Amadeus Mozart - Ave verum corpus K.618
Mariola Siepak – sopran,
Tomasz Szczerba – organy:
Jan Maklakiewicz - Offertorium
Mariusz Kramarz - Sanctus z Małej Mszy G-dur
William Gomez - Ave Maria
Andrzej Kloch – wiolonczela
Jules Massenet - Élégie
Emilia Stachura – skrzypce
Antonio Vivaldi - Koncert E-dur RV 269 "Wiosna" I. Allegro
Gabriela Sołtys – sopran
Tomasz Szczerba – baryton
Karl Jenkins - Ave verum corpus
Patryk Ledziński – fortepian
Claude Debussy - Clair de lune z Suite bergamasque + kolęda
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Aleksandra Godniak – fortepian
Hugo Reinhold - Allegro molto possibile op. 28 nr 3
Artur Cich – fortepian
Sergiej Rachmaninow - Preludium cis-moll op. 3 nr 2
Młodzież Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego w Tuchowie przeczytała sześć
homilii z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a następnie wszyscy soliści, ksiądz Proboszcz i
publiczność wspólnie odśpiewała Barkę przy akompaniamencie organów.

Opis rezultatów projektu
Zgodnie z założeniami wykonany został koncert muzyczno-poetycki muzyki klasycznej z
udziałem artystów profesjonalnych i młodzieży.
Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, koncert odbył się fizycznie w kościele
oraz dzięki jednoczesnej transmisji słuchacze mieli możliwość kontaktu ze sztuką wysoką w
ciekawym wykonaniu. Koncert był transmitowany on-line przez Internet w czasie jego trwania.
Wg pomiaru statystycznego transmisję na żywo oglądało 87 osób, co wydatnie spełniło
założenie międzypokoleniowej aktywizacji społeczności. W koncercie wystąpiło dziewięcioro:
wykonawców profesjonalistów i grupa młodzieży. Koncertowi w kościele przysłuchiwało się
około 50 osób słuchaczy (ocena kościelnej służby porządkowej). Ta ograniczona liczba osób
wynikała z konieczności pilnowania by zachowane były normy przestrzegania dystansu z
powodu pandemii. Koncert promowany był poprzez plakaty, informacje na stronach
internetowych, ogłoszenia parafialne, media społecznościowe. Koncert zwiększył regionalną
ofertę kulturalną, wywołując dalsze zaproszenia i zapytania o kolejne jego edycje.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 5.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 6.280 zł. Udział własny
stowarzyszenia to kwota 1.861 zł.

2. Ekologiczny Projekt Społeczny „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście
wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać” 2019-2020, II etap rok 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
informacyjnoedukacyjne i aktywizująco-integrujące.
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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.
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 zrealizowaliśmy 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;
Projekt został podzielny na subregiony na terenie gminy:
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•

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 i 2020 rok.
Utworzono stronę
internetową projektu
http://ekospoleczni.zielonki.pl/
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",
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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.
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.
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Rekrutacja beneficjentów
Rekrutacja przebiega stopniowo. Pierwsza rekrutacja w 2019 roku 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 kierowali 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
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 zakładał 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.
Warsztaty prowadzone są w salach udostępnianym przez zaprzyjaźnione organizacje z
gminy Zielonki.
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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
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.
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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.
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.
Przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek rowerowych
Opracowano 3 trasy rowerowe przebiegające przez teren kilku sołectw na terenie gminy.
Wycieczki rowerowe to jedno z tych działań, które ze względu na pandemię musiało zostać
zmodyfikowane. Modyfikacja dotyczyła jednak jedynie formy wspólnych wypraw.
Opracowano 3 trasy z ekspertem (lokalnym), a następnie poddano je konsultacjom sołtysom.
Dzięki temu powstały 3 unikalne trasy wskazujące piękno gminy, Trasy zostały zamieszczone
na stronie projektu, dzięki czemu wszyscy chętni mogli je pobrać i wykorzystać.
Archiwizowanie tras na stronie zapewnia trwałość projektu po jego zakończeniu. W związku z
tym, że nie można było organizować spotkań grupowych, koordynatorzy zadecydowali w
porozumieniu z NIW, że nie będziemy realizować wspólnych wycieczek, a raczej zachęcać
do indywidualnych (Rodzinnych) wypraw.
Dzięki temu udało się zachęcić bardzo dużą liczbę osób do wykorzystania opracowanych
tras, dzięki czemu mogli poznać kulturowe i przyrodnicze atrakcje gminy, zbliżyć się do
swojej małej ojczyzny i budować tożsamość lokalną (zwłaszcza wśród dzieci). Z wypraw
otrzymaliśmy wiele zdjęć, a dla chętnych opracowane zostały dyplomy, które dostawał każdy
kto zgłosił się (ze zdjęciem z trasy) do nas za pomocą malia lub fb
(https://www.facebook.com/srgzzielonki).
Utworzenie ekoparków wiejskich
Utworzenie dwóch ekoparków wiejskich w Pękowicach i Zielonkach to drugie ze
zmodyfikowanych zadań pod wpływem pandemii koronawirusa. Początkowo, w projekcie nie
zakładano utworzenia ekoparków w Pękowicach i Zielonkach, a stawianie altany PET.
Jednak sytuacja zmusiła nas do zmiany w porozumieniu z NIW tego działania. Ostatecznie
zdecydowano, że zamiast wspólnej budowy jednego obiektu, rozszerzymy (rozproszymy)
działania, tak aby zachować aspekt wspólnej pracy i integracji, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu bezpieczeństwa uczestnikom działań. W ramach działań powstały z
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udziałem mieszkańców dwa miejsca w gminie, w których kultura i natura spotykają się i gdzie
ludzie mogą w naturalnych dla wsi warunkach spędzać czas z rodziną, znajomymi i dziećmi.
Wszystkie działania w ramach tego zadania były konsultowane z mieszkańcami i/lub były
wykonane przez samych mieszkańców.
Oczywiście, mieszkańcy otrzymywali od nas niezbędną pomoc przy ciężkich /trudnych
pracach, dlatego z udziałem firmy zewnętrznej udało się stworzyć dwa wspaniałe miejsca.
Sami mieszkańcy byli zaangażowani w prace ogrodowe, projektowe i tworzenia różnych
elementów, np. sami robili i przynosili na miejsce karmniki, budki dla nietoperzy, ścieżkę
sensoryczną, czy wierzbowe płotki i pniaki. Dzięki współtworzeniu, mieszkańcy poczuli że to
rzeczywiście ich miejsce i sami o nie dbają. Jest to niewątpliwie ważny atut trwałości projektu,
gdyż miejsca te będą "żyły" długo po zakończeniu projektu, a mieszkańcy będą mieli
poczucie realnego wpływu na to co dzieje się wokół nich, co już przekłada się na chęć
podejmowania kolejnych wspólnych działań.
Integracja w ekoparkach wiejskich
Integracja w ekoparkach wiejskich w Pękowicach i Zielonkach była dużym wyzwaniem w
czasie pandemii. Było konieczne połączenie współpracy, integracji, działań grupowych i
bezpieczeństwa. Ograniczenia wprowadzone w Polsce ze względu na pandemię znacząco
utrudniły realizację tego zadania. Jednak dzięki mediom społecznościowym, kontaktom
emailowym i stronie projektu udało się zbudować społeczność wokół tego wydarzenia.
Mieszkańcy chętnie angażowali się w działania na rzecz powstania ekoparkow w Pękowicach
i Zielonkach, sami proponowali rozwiązania i sami "brali się za łopaty". Dodatkowo, po
zakończeniu realizacji tych miejsc, można było zaobserwować wielkie zainteresowanie tymi
miejscami wśród lokalnych społeczności. Należy zatem uznać, że główny cel tego
przedsięwzięcia został spełniony - miejsca "przyciągają" i zachęcają do spotkań, co w
warunkach braku ograniczeń w spotkaniach przełoży się na integrację i budowanie
wspólnoty.
Integracja społeczna wśród mieszkańców gminy Zielonki
Wskaźnik został obliczony jako suma mieszkańców, którzy bezpośrednio wzięli udział w
działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu. Poziom realizacji poszczególnych
wskaźników na koniec realizacji projektu wyniósł ponad 100%, tj. w trzech przypadkach
(liczba wolontariuszy, liczba odbiorców działań podjętych przy organizacji wycieczek
rowerowych oraz ekoparkach wiejskich w Pękowicach i Zielonkach) przekroczyła nieznacznie
zaplanowane wartości docelowe. W związku z tym udało się zrealizować wskaźnik
zwiększenia poczucia integracji społecznej wśród 235 mieszkańców gminy Zielonki w sposób
ponad przeciętny. Przyjęto, że w sposób bezpośredni, działaniami objęto ponad 400 osób.
Obliczenia poczyniono w oparciu o następujące założenia:
144 mieszkańców biorących udział w warsztatach
30 przedstawicieli podmiotów (NGO i przedsiębiorców) biorących udział w szkoleniu
75 osób biorących udział w ploggingu
61 osób biorących udział w akcji rowerowej
102 osoby zaangażowane w działania związane z tworzeniem ekoparków wiejskich w
Pękowicach i Zielonkach
19 osób zaangażowanych w obsługę projektu
RAZEM 431 osób, które w sposób bezpośredni wzięły udział w działaniach projektowych, co
znacząco przekracza oszacowaną we wskaźnikach liczbę odbiorców działań projektowych.
Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO
2019 w wysokości 157.206 zł. Koszty całkowite projektu to kwota 165.906 zł. Udział własny
stowarzyszenia to kwota 8.700 zł.
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3. Projekt kulturowy „Kultura Krakowska Utrwalona na Płótnie”
Opis projektu
Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom podkrakowskich wsi, zarówno młodszym, jak i
starszym, kultury ludowej, obecności stroju krakowskiego w codziennym życiu, historii
dziadów i pradziadów. Wiedza na temat jeszcze nie tak dawnych czasów musi być
uzupełniana, spowoduje to większą identyfikację ze swoim regionem, a młodzi ludzie w
trakcie projektu mogli na własne oczy zobaczyć artystę malarza podczas pracy. Środkiem do
osiągnięcia celu było nawiązanie współpracy z profesjonalnym malarzem Panem Mariuszem
Cichoniem, który w pracowni konserwatorskiej tworzył obrazy przedstawiające pejzaże
powiatu krakowskiego, osoby zasłużone dla kultury, sztuki, edukacji i innych pokrewnych
dziedzin oraz obecny strój krakowski i folklor. Utrwalone momenty dawnego życia na wsi,
obrzędów, ważnych wydarzeń przywołują wspomnienia oraz są cenną lekcją historii. To
doskonała forma do upamiętnienia dawnych czasów, stworzenia dzieł, które będą służyły
dalszej edukacji osobom zwiedzającym Izbę Regionalną w Zielonkach. Odbiorcy mogą
zidentyfikować się ze swoim dziedzictwem kulturowym, zintegrować i wymieniać informacjami
o czasach młodości, czasach swoich przodków. W trakcie pracy malarza, pracownię
konserwatorską odwiedzały dzieci i młodzież z gmin Zielonki, Wielka Wieś i Michałowice,
gdzie w kulisy pracy i powstawania dzieł wprowadzał ich sam malarz. W trakcie zajęć w
pracowni konserwatorskiej młodzi uczniowie poznają tajniki rysunku i malarstwa
realistycznego, perspektywy, światłocienia, waloru, koloru, kompozycji oraz zapoznają się z
różnymi technikami w tym zakresie.
Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz
obowiązujący podczas trwania projektu stan epidemii Covid-19, zaszła konieczność
przesunięcia na czas późniejszy wystaw stacjonarnych zaplanowanych w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wielkiej Wsi i Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice. W zamian został
nagrany i udostępniony w sieci internetowej film pozwalający zapoznanie się z wystawą w
formie online. Dzięki temu działaniu powstałe prace malarskie mogli obejrzeć użytkownicy
serwisu YouTube bez względu na miejsce zamieszkania.
Dzięki projektowi nawiązano współpracę z profesjonalnym artystą-malarzem Mariuszem
Cichoniem, którego twórczość można było wielokrotnie podziwiać na wystawach
indywidualnych w Krakowie, Warszawie i Nowym Sączu. Poprzez nagranie 2 filmów, w
których artysta opowiedział o tajnikach sztuki malarskiej - poczynając od techniki rysunku,
poprzez dobór światłocienia, koloru i kompozycji aż do zasad obowiązujących twórców
malarstwa realistycznego - prawie 70 osób mogło wdrożyć się w etapy powstawania dzieł.
Świadczy o tym liczba wyświetleń filmów w serwisie YouTube, które zostały zarejestrowane
na dzień złożenia sprawozdania.
Zrealizowany w ramach zadania film z wirtualnym zwiedzaniem Izby Regionalnej w
Zielonkach, po której oprowadza znawca tematu, regionalista i kustosz Izby, Mariusz
Zieliński, dał widzom możliwość zapoznawania się z bogatymi zbiorami muzealnymi
przechowanymi w zieloneckiej placówce, zwłaszcza z tymi eksponatami, które nie są
pokazywane przy okazji standardowych wycieczek.
Miejsce realizacji zadania
Projekt włącza w działanie 3 gminy: Zielonki, Wielką Wieś i Michałowice.
Grupa docelowa
Grupą docelową warsztatów w formie nagrań są przede wszystkim dzieci, ale i młodzież.
Wystawa dzieł zainteresuje każdą grupę wiekową, w szczególności osoby dorosłe,
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pasjonatów historii, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych twórców, osoby zamiłowane w
kulturze ludowej i sztuce.
Cele i rezultaty
1. Malowanie dzieł przez Mariusza Cichonia
Wykonano 8 prac malarskich (portrety, sceny rodzajowe) poświęconych tematyce folkloru wsi
podkrakowskiej, z naciskiem na utrwalenie piękna stroju krakowskiego Krakowiaków
zachodnich oraz zwyczajów i tradycji ludowych tej grupy etnograficznej.
2. Warsztaty w pracowni konserwatorskiej oraz wirtualna wizyta po Izbie Regionalnej w
Zielonkach - nagrywanie filmów
Nagranie, zmontowanie i opublikowanie w serwisie YouTube 2 filmów dokumentujących
proces powstawania obrazów w ramach projektu, z komentarzem odautorskim artystymalarza Mariusza Cichonia.
Nagranie, zmontowanie i opublikowanie w serwisie YouTube filmu prezentującego zbiory
zieloneckiej Izby Regionalnej, z komentarzem regionalisty i kustosza Izby Mariusza
Zielińskiego.
3. Wystawy prac w bibliotekach
W dniach 19.09.-31.10.2020 wystawa prac malarskich autorstwa Mariusza Cichonia
zatytułowana „Kultura krakowska utrwalona na płótnie” prezentowana w holu Biblioteki
Publicznej w Zielonkach. Ze względu na przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu
wywołanemu zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i z uwagi na ograniczony wstęp
użytkowników na teren placówek bibliotecznych w Wielkiej Wsi i Michałowicach,
zaplanowane wystawy stacjonowane zostały przesunięte na czas, gdy panujące obostrzenia
związane z pandemią ulegną zmianie. W zmian został nagrany i udostępniony w sieci film
pozwalający na wirtualne zwiedzanie ekspozycji.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Samorządu Powiatu Krakowskiego w wysokości
5.000 zł.

4. Projekt Kulturowy „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi – warsztaty
kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich”
Opis projektu
Celem projektu było przeciwdziałanie
marginalizacji kultury społeczności
wiejskich,
której
jednym
z
najważniejszych nośników są Koła
Gospodyń Wiejskich.
Projekt zakładał zaangażowanie 6
organizacji zrzeszających gospodynie
wiejskie mieszkające w 4 gminach
Powiatu
Krakowskiego:
Zielonki,
Michałowice, Iwanowice i Skała w
promocję
regionalnej
kuchni
małopolskiej.
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W ramach wykonania zadania zorganizowany został cykl spotkań kulinarnych o charakterze
warsztatowym zwieńczony galą podsumowującą, której towarzyszył konkurs na
najsmaczniejszą lokalną podkrakowską potrawę.
W projekcie uczestniczyło 135 członkiń Koła Przyjaciół Brzozówki oraz Kół Gospodyń
Wiejskich w Owczarach, Naramie,
Krasieńcu Zakupnym, Masłomiącej i
Cianowicach. Spotkania warsztatowe
odbyły się w Brzozówce (gmina Zielonki),
Naramie
(gmina
Iwanowice)
oraz
Masłomiącej
(gmina
Michałowice).
Wszystkie
zajęcia
były
współorganizowane
przez
dwie
organizacje: w Brzozówce spotkało się
Koło Przyjaciół Brzozówki i Koło
Gospodyń Wiejskich w Owczarach, w
Naramie – Koło Gospodyń Wiejskich w
Naramie i Koło Gospodyń Wiejskich w
Krasieńcu
Zakupnym,
zaś
w Masłomiącej – Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej i Koło Gospodyń
Wiejskich w Cianowicach.
Podczas warsztatów pracowano nad jednym regionalnym daniem głównym oraz jednym
deserem – receptury członkinie KGW wybierały wspólnie. Każde spotkanie warsztatowe
miało stały scenariusz obejmujący następujące etapy: zaprezentowanie propozycji potraw i
omówienie przepisów na nie, dwugodzinny kurs przyrządzania dań przez uczestniczki
spotkania, degustacja gotowych potraw, dyskusja nad użytecznością wybranych receptur. Po
części kulinarnej następowała część artystyczna, w trakcie której członkinie poszczególnych
Kół
mogły się
pochwalić
swoją
twórczością
(występy
wokalne,
recytatorskie,
pokazy
tradycyjnego
rękodzieła).
Organizacja w dniu 17.10.2020 spotkania
podsumowującego realizację zadania o
charakterze konkursowym. Finałowa gala
wieńcząca projekt, ze względu na
sytuację epidemiologiczną związaną ze
wzrostem
stwierdzonych
zakażeń
wirusem SARS-CoV-2 w Powiecie
Krakowskim, odbyła się w nieco innej
formie niż pierwotnie planowano. W
zastępstwie i za zgodą uczestniczek
projektu
zamieniono
spotkanie
wszystkich KGW na formę rozproszoną z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Zielonki oraz Powiatu Krakowskiego, którzy objechali kolejno siedziby statutowej
działalności Kół – spróbowali dań konkursowych, wręczyli przewodniczącym organizacji
pamiątkowe dyplomy i przekazali wytypowanym reprezentantkom KGW zakupione nagrody.
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Dzięki projektowi nawiązane zostały kontakty między członkiniami 6 KGW z różnych gmin
Powiatu Krakowskiego, które w przyszłości
chcą wspólnie realizować kolejne działania
ze sfery kulinarnej, na czele z wydaniem
regionalnej książki kucharskiej, w której
opublikowane zostałyby przepisy na potrawy
wsi podkrakowskiej, zarówno te pochodzące
z kuchni staropolskiej, jak i na dania
współczesne.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu
Samorządu Powiatu Krakowskiego w
wysokości 6.000 zł.

5. Ekologiczny projekt edukacyjny „Energetyczny oddech”
Opis i przebieg projektu
Naszym celem projektowym była chęć odejścia od straszenia smogiem i "kopciuchami".
Cele dydaktyczne to m.in. “Zainteresowanie uczniów zjawiskami fizyki, które stoją u podstaw
wytwarzania, transportu i magazynowania energii.” oraz “Zapoznanie uczniów ze zjawiskami
fizycznymi, dzięki którym powstaje energia oraz z zasadami działania odnawialnych źródeł
energii.”
Tematem
przewodnim
projektu
była
chęć
pokazywania
zasady
działania
alternatywnych/odnawialnych źródeł energii. Nie mniej jednak, aby docenić zalety OZE
należy poznać podstawowe surowce i materiały, dzięki którym energia elektryczna i cieplna
są wytwarzane, transportowane i magazynowane.
Dziś prawie każdy uczeń umie
wymienić rodzaje odnawialnych
źródeł energii. Niewielu jednak
potrafi wytłumaczyć jak one
działają. Wśród osób starszych ten
brak zrozumienia zasady działania
jest często barierą prowadzącą do
niepodejmowania
działań
inwestycyjnych w te źródła energii.
Nasze główne przesłanie, to
przekazanie w przystępny sposób
wiedzy o prawach fizyki i chemii,
które
towarzyszą
wytwarzaniu
czystej energii do ogrzewania,
chłodzenia i oświetlania naszych
domów.
Zadanie realizowane było na obszarze całej małopolski ze szczególnym udziałem gmin z
powiatu krakowskiego, limanowskiego. i nowotarskiego.
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Skierowane było do uczniów szkół podstawowych od 4 do 8 klasy (zajęcia szkolne) oraz do
nauczycieli i rodziców.
Zadanie realizowane było w okresie od maja do października 2020 r. we współpracy ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, Studenckim Kołem Naukowym BOZON z
AGH oraz Pracownią Demonstracji Fizyki WFiIS AGH.
Projekt realizowany był w warunkach odmiennych od kojarzonych z poprzednimi projektami
Stowarzyszenia oraz wielu innych organizacji. Powodem tej odmienności była panująca
pandemia Covid-19.
W związku z tym, iż głównymi odbiorcami bezpośrednimi projektu byli uczniowie
małopolskich szkół, we współpracy z partnerami projektu i dzięki przychylności władz AGH
zorganizowaliśmy studio do zdalnego prowadzenia zajęć.
Pierwsze zajęcia odbyły się już w czerwcu 2020. Wakacyjne konsultacje z dyrektorami szkół
dały nam przekonanie,
iż nawet jeśli szkoły
będą
otwarte,
to
zewnętrzni
goście,
którzy
codziennie
odwiedzają inną szkołę
będą
stanowić
potencjalne zagrożenie
epidemiczne.
Dzięki
wsparciu
organizacyjnemu WFiIS
AGH
oraz
współpracowników
Stowarzyszenia Korona
Północnego Krakowa
stworzyliśmy
dodatkowe 3 studia do
transmitowania zajęć,
co umożliwiło rozpoczęcie we wrześniu prowadzenia zajęć w 4 grupach w tym samym czasie.
Końcowy etap projektu wymagał kolejnej reorganizacji, bowiem Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeniosło w sferę
rozproszonego nauczania zdalnego naszych bezpośrednich beneficjentów.
Od 24.10.2020 prowadziliśmy zajęcia adresowane do uczniów wcześniej umówionych szkół,
a Ci otrzymali za pośrednictwem nauczycieli linki do połączeń z naszymi edukatorami. Na
podsumowanie projektu zorganizowaliśmy zajęcia otwarte 29.10.2020 dla chętnych uczniów
z całej Małopolski. Zaproponowaliśmy trzy terminy zajęć w godzinach: 9:00; 11:00, 13:00.
Łącznie w wydarzeniach podsumowujących wzięło udział 147 użytkowników.
Zajęcia do obejrzenia pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1xHsOdqp1Kw49FrbeqqFo4nRF96JzE2zb/view?usp=sharing
Zajęcia dla szkół:
Łącznie zrealizowano zajęcia w wymiarze 500h. W postaci doświadczeń fizycznych i
chemicznych omówiono zasady zmiany energii mechanicznej, chemicznej i cieplnej na
elektryczną. Zaprezentowana została zasada działania silnika parowego oraz silnika Stirlinga,
a także panelu fotowoltaicznego, pompy ciepła, kolektora słonecznego. W znaczącej części
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szkół zajęcia były kontynuacją ubiegłorocznego projektu Termoaktywni gdzie na przykładach
makiet domów wyposażonych w grzałki, przy użyciu kamery termowizyjnej prezentowano
m.in. tzw. mostki cieplne i "pseudooszczędności" np. w mocowaniu okien i drzwi. W szkołach,
które nie uczestniczyły w ubiegłorocznych warsztatach omówiono ich głowne przesłanie w
ramach program zajęć nr 2. W ramach projektu opracowana została książeczka z treściami
instruującymi jak w domowych warunkach wytworzyć czystą energię. Zawiera zestaw
instruktarzy do ćwiczeń. Zestawy po około 30 egzemplarzy adresowane są do każdej ze
szkół do użytku na lekcjach fizyki, przyrody, chemii. Uczestnicy warsztatów otwartych, które
odbyły się 29.10.2020 r mogli
otrzymać treść książeczki w wersji
elektronicznej
po
przesłaniu
zgłoszenia, także po zakończeniu
projektu.
Tekst edukacyjny
W ramach projektu opracowany
został
tekst
zachęcający
do
stosowania OZE w gospodarstwach
domowych oraz obalający krążące
mity
o
awaryjności
lub
nieopłacalności
rozproszonego
OZE. Tekst został opublikowany w
następujących mediach:
Rozwoju
Gminy
Zielonki

-

-

Strona
internetowa
Stowarzyszenia
https://srgz.zielonki.pl/energetyczny-oddech-2
Kwartalnik Gminy Szaflary – tekst w pdf załączony na płycie, link do pełnego wydania
https://gckpit.szaflary.pl/wpcontent/uploads/2020/10/2020_serce_podhala_17_www.pdf
Strona internetowa gminy Michałowice
https://www.michalowice.malopolska.pl/projekt-oze/energetyczny-oddech
Biuletyn samorządowy Nasza Gmina Mszana Dolna
file:///C:/Users/SRGZJA~1/AppData/Local/Temp/MSZANA%209.2020.pdf str. 36-37

Czytelnicy lokalnej prasy (wydawnictwa gminne) mogli zapoznać się istniejącymi na rynku
technologiami prosumenckiego wytwarzania energii. W
publikacji, której celem jest
zwiększanie świadomości mieszkańców małopolski nt. tego, iż jakość powietrza możemy
poprawiać m.in. przez wytwarzanie czystej energii zawarto logiczne porównania oraz
przykłady korzyści wynikających ze stosowania OZE. Ludzie, często są przeciwni likwidacji
nieekologicznych źródeł energii dlatego, iż nie znają alternatywy lub są zmanipulowani
stereotypami o wysokich kosztach i niskiej wydajności OZE. Tekst ukaże się także w
Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki, których październikowe wydanie zostanie
wydrukowane z opóźnieniem wynikającym z kwarantanny pracowników redakcji. Promocja
zadania polegała głównie na bezpośrednim kontakcie ze szkołami lub jednostkami urzędów
gmin odpowiedzialnych za szkoły celem omówienia sposobu realizacji. Jako, że jesteśmy
organizacją rozpoznawalną wśród szkół, z którymi współpracujemy od wielu lat zadania
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promocyjne sprowadzały się głównie to promowania technologii za pomocą której
oferowaliśmy realizację zadania. Po przejściu przez “barierę technologiczną” otrzymywaliśmy
pozytywne opinie i zgłoszenia kolejnych grup uczestników warsztatów. Informacje o projekcie
pojawiły się m.in:
- Wielokrotnie na profile facebook-owym Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/srgzzielonki/
- Na stronie internetowej SRGZ https://srgz.zielonki.pl/energetyczny-oddech ;
https://srgz.zielonki.pl/energetyczny-oddech-2
- Na stronie internetowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
http://www.koronakrakowa.pl/652-energetyczny-oddech ;
https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa
- Na stronie centrum kultury i promocji w Szaflarach
https://gckpit.szaflary.pl/2020/10/jestesmy-partnerem-projektu-energetyczny-oddech/
https://www.facebook.com/Szaflary/posts/10158118648752639/
- http://strona.sp-letowe.pl/2020/06/20/20217/

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 46.000 zł oraz samorządów gmin:
Zielonki (7.000 zł), Michałowice (5.000 zł), Mszana Dolna (500 zł), Igołomia Wawrzeńczyce
(6.000 zł), Szaflary (2.000 zł). Całkowita wartość projektu to 75.400 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”,
„Energetyczny oddech”.
2. W ramach działalności odpłatnej realizowaliśmy liczne zamówienia samorządów gminnych
oraz firm prywatnych na edukację ekologiczną (rozwinięcie na stronie 8), w szczególności
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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) i Pracownią Demonstracji Fizyki WFiIS AGH, które prowadzi wspólnie z
nami zajęcia w szkołach nt. zastosowań zjawisk fizycznych w badaniu jakości powietrza.
4. W 2021 r. planujemy kontynuację współpracy ze środowiskiem naukowym i studentami
m.in. w ramach konkursu grantowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na inicjatywy pozainwestycyjne, 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
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 tematyki z
zakresu segregacji odpadów i czystego powietrza.
__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2021

28

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Załącznik do rocznego sprawozdania merytorycznego za rok 2020

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-2020/akcja-e-life-jeden-procent-2021-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
szesnasty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2019 od
naszych darczyńców sumę 30.476,40 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 400.737,02 zł,
b) z darowizn od prywatnych osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku kwotę ponad 197.206,57 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę prawie 1.445.369,11 zł.
d) od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne o łącznej wartości prawie
1.990.987,25 zł.
e) środki pozyskane ze wszystkich źródeł ogółem na działalność stowarzyszenia w
latach 2004 – 2020, to w sumie ponad 2.977.092 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 2020 r. oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne konkursy
ogłaszane w związku z realizacją ww. Strategii.
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Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z wymienionym wyżej samorządami gmin w zakresie ww. projektów
ekologicznych realizowanych w szkołach podstawowych 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
W październiku 2020 r. uruchomiliśmy publiczną zbiórkę pieniędzy nr 2020/2806/OR
pn. ”Odbudowa domu po pożarze w Owczarach” na publicznym portalu MSWiA
http://zbiorki.gov.pl, na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Owczarach. Na
konto stowarzyszenia do 31.12.2020 r. wpłynęło 11.550 zł. Zbiórka jest kontynuowana w
2021 roku, a środki zostaną w całości przekazane na rzecz poszkodowanych.
Koordynacją pomocy zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2020 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Samorząd Powiatu Krakowskiego
2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach
3. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
4. Urząd Gminy Zielonki
5. Samorząd Województwa Małopolskiego
6. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
7. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki
8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Koło Naukowe Bozon, Koło Naukowe
Zarządzanie)
9. Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
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, współpracuje z kołami
naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Korzystając z potencjału
naukowego uczelni i zaangażowania studentów zrealizowaliśmy wspólnie projekt
„Energetyczny Oddech” (z Kołem Naukowym Bozon z AGH) oraz Pracownią
Demonstracji Fizyki WFiIS 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 2020” w dziedzinach:
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a) „Małopolska Gościnna” I, II, III, IV edycja w 2020 r. – w dziedzinie turystyki,
b) „Budżet Obywatelski Małopolska 2020” - 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,
c) „Małopolska Pszczoła” III edycja - w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności,
d) „Ogólnodostępne AED na remizach w powiecie krakowskim” w ramach ochrony i
promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców
Województwa Małopolskiego.
4. Pan Mariusz Zieliński – dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach, z rekomendacji
naszego stowarzyszenia został powołany do składu Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji 2020-2023.
5. Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.
6. Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
7. Wzięliśmy udział w badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej wśród sektora ekonomii społecznej. Badanie to miało na celu ocenę
zapotrzebowania podmiotów działających sektorze ekonomii społecznej na wsparcie
finansowe i pozafinansowe oraz określenie kierunków możliwego wsparcia tego sektora
ze środków europejskich w okresie 2021-2027.
8. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-5) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „O kooperacji,
zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2019 r.”.
9. 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, 29.03.2021 r.

__________________________________________________________________________________________________
Zielonki, marzec 2021

31

