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

Komisja Rewizyjna:

Bank, który obsługuje
stowarzyszenie
i numer konta:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
powiat krakowski, województwo małopolskie
(+48 12) 285 08 50 w.205 / (+48 12) 285 09 50
zielonki@zielonki.pl
http://srgz.zielonki.pl lub www.srgz.zielonki.pl
27 września 2001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000048345
357240147
944-19-93-360
od 27 stycznia 2005 roku
 Walne Zgromadzenie
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
Prezes zarządu:
 Arnold Kuźniarski
Członkowie zarządu:
 Agata Adamczuk – Wiceprezes
 Agnieszka Wojdała – Sekretarz
 Maciej Trela – Wiceprezes
 Jacek Pietrzyk – Wiceprezes
Przewodniczący komisji:
 Jarosław Raźny
Członkowie komisji:
 Ryszard Niemiec
 Ryszard Zając
 Adam Rak
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki
38 1910 1048 4401 3493 1121 0001

2. Cele 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.

2.
3.

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,
umacnianie samorządności lokalnej,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw
podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii,

gospodarczych
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5.

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie
działania,
przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego,

6.

edukacja dzieci i dorosłych,

7.

upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w
zakresie ochrony praw konsumentów,
działalność charytatywna,

4.

8.

udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
10. promocja i organizacja wolontariatu,
9.

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. Informacje organizacyjno – finansowe
W 2012 roku Walne Zgromadzenie odbyło się jeden raz, jako sprawozdawczo-wyborcze,
przyjmujące sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2011, dokonujące wyboru
członków zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję oraz nakreślające plan działania
na rok 2012.
Stowarzyszenie od 01.10.2008 roku jest zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt figurowania stowarzyszenia w rejestrze nie przesądziło
jak dotychczas o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
Obecnie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2012 roku otrzymaliśmy środki ze źródeł publicznych w wysokości 72.111,60 zł, w tym
dotacje z: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie (19.205,20 zł),
Ministerstwa Edukacji Narodowej (48.166,40 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (4.740 zł).
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2012 rok zawiera sprawozdanie
finansowe stanowiące odrębny dokument przyjęty uchwałą przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia:
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd i komisja rewizyjna pracują społecznie i nie
pobierają wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.
Stowarzyszenie kontynuuje rozpoczętą 1 marca 2010 roku współpracę z Biurem
Rachunkowym Dorota Brzeska z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Pszona 3 / 68, 31-462
Kraków, prowadzącą obsługę finansową Stowarzyszenia.
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Od 2009 roku nasze stowarzyszenie, jako przedstawiciel sektora społecznego, jest członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z siedzibą w Raciborowicach 126,
którego celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie to
powstało w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Leader+”.
Wśród istotniejszych ustaleń podjętych przez zarząd w 2012 roku można wyróżnić:
a) kontynuacja działalności Pana Arnolda Kuźniarskiego na funkcji Vice-Przewodniczącego
Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, z którą
stowarzyszenie zawiązało partnerstwo w 2008 roku i do którego wyznaczyło go jako
reprezentanta; po upływie II kadencji, w 2012 r. został on wybrany na kolejną kadencję na tę
samą funkcję;
b) o przeznaczeniu 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;
c) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2012 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
d) o przyjęciu nieoprocentowanych krótkoterminowych pożyczek gotówkowych na
wykonywanie w 2012 roku zadań statutowych, które okresowo wymagały zaangażowania
środków finansowych przekraczających pozostające w dyspozycji stowarzyszenia wolne
środki, celem utrzymania płynności finansowej;
e) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie;
f) o udzieleniu Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa nieoprocentowanej pożyczki
pieniężnej w wysokości 5.000 zł na realizację edukacyjnego młodzieżowego projektu
ekologicznego pn. „Energia z Kosza”;
g) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski o przyznanie dotacji:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

na realizację projektu pn. „Świadomy nauczyciel - Świadomy uczeń - Świadome
społeczeństwo” w ramach konkursu dotacyjnego na realizację zadań nieinwestycyjnych
z zakresu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie;
na realizację projektu pn. „Świadomy nauczyciel - Świadomy uczeń - Świadome
społeczeństwo” w ramach współpracy z samorządem Powiatu Krakowskiego;
na realizację projektu pn. „Wieś też wie, co ze śmieciami robi się!” w ramach konkursu
dotacyjnego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
na realizację projektu pn. „„Małopolska Akademia Mistrzów IV - ŻyjMy z Pasją” w
ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
na realizację projektu pn. „„Książka kulinarna „Dawne smaki Przybysławic” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” organizowanego
przez Samorząd Województwa Małopolskiego na 2012 r.
na realizację projektu pn. „Błękitne złoto” w ramach konkursu grantowego „Po Stronie
Natury edycja 2012” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia;
na realizację projektu pn. „Jesteś drogowskazem” w ramach konkursu dotacyjnego w
dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom organizowanego przez
Samorząd Województwa Małopolskiego;
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na realizację projektu pn. „„XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” w
ramach konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”
Województwa Małopolskiego w 2013 r.
na realizację projektu pn. „„Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2013 r.

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

5. Nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.

6. Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł
W 2012 roku Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł.

7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie z odpłatnych
świadczeń
W ramach działalności odpłatnej, Stowarzyszenie wykonywało zlecenia:
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdów studyjnych dla studiów II stopnia
w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane o
łącznej wartości 47.740 zł + 90.324 zł = 138.064 zł.
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdów studyjnych dla
praktyk studenckich w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH kierunki zamawiane o wartości 28.847,40 zł.
- Gminy Zielonki w zakresie: opracowania i zakupu materiałów dydaktyczno-promocyjnych, o
wartości 4.000 zł w ramach realizacji części zadania publicznego wspieranej z budżetu
gminy, w ramach szerokiego projektu edukacyjnego obszaru Korony Północnego Krakowa
pt. „Błyszczę przykładem – oszczędzam wodę”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, KocmyrzówLuborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce.
- Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w zakresie organizacji i przeprowadzenia
szkolenia dla szkolnej Rady Pedagogicznej w dniach 20 i 21.04.2012.

8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach: kwota 14.989,87 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 142.800 zł jako część niewydatkowanych środków, które zostały
ulokowane na lokatach bankowych.

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
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Jako organizacja pożytku publicznego ósmy już rok staraliśmy się pozyskiwać fundusze w
ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na realizację zaplanowanych działań
statutowych przeznaczyliśmy otrzymaną od naszych darczyńców sumę 33.246,20 zł.
Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2012 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Zielonki, którym
przekazaliśmy już łącznie sumę 8.625,89 zł;
Było to możliwe dzięki podjętej współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy
Zielonki, z którymi zawarliśmy odrębne porozumienia podejmujące wspólną organizację
na ich rzecz akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1%, dzięki której
zgromadziliśmy powyższą kwotę. O sposobie wydatkowania zgromadzonych środków
decydowała samodzielnie każda jednostka;
b) Ekologiczny projekt edukacyjny „Azbest is Not the Best”,
c) Projekt edukacyjny „Małopolska Akademia Mistrzów IV - ŻyjMy z Pasją”,
d) Ekologiczny projekt edukacyjny „Błyszczę przykładem – Oszczędzam wodę”
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2012 roku, zostały przez
zarząd zadysponowane na cele statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia,
w tym na cele wskazane przez darczyńców. Wśród nich w szczególności na cele działalności
kulturalnej zespołu wokalno-instrumentalnego „Fermata” z Zielonek.
Ponadto, w roku 2013 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „Błyszczę przykładem –
Oszczędzam wodę” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Koronna Północnego
Krakowa
na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego pn. „Świadomy Nauczyciel =
Świadomy Uczeń = Świadome Społeczeństwo”, na który w ramach konkursu dotacyjnego
na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej pozyskaliśmy
dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w wysokości 18.400 zł;
na realizację projektu edukacyjnego pn. „„XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w
Krakowie”, na który staramy się pozyskać dotację Samorządu Województwa
Małopolskiego,
na realizację we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa,
edukacyjnego projektu ekologicznego nastawionego na promowanie selektywnego
zbierania odpadów w naszych domach,
na realizację edukacyjnego projektu „Małopolska Akademia Mistrzów V” dla młodych
liderów w wieku 18-25 lat, skierowany na rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi i ich
zainteresowań.
Planujemy również kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, organizacjami
społecznymi oraz grupami nieformalnymi z terenu gminy Zielonki i Krakowa, podejmując na
rzecz wspólnych inicjatyw, organizację kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu
podatkowego 1% za rok 2012.
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.
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III. WOLONTARIAT
Stowarzyszenie, stale współpracowało w 2012 r. średnio z 6 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 głównie studenci oraz wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u
innych pracodawców, 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 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 dorywczy, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. Do tej pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane
byłyby wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Swoje projekty staramy się kierować
przede wszystkim do młodzieży z naszej gminy lub powiatu krakowskiego.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Ekologiczny projekt edukacyjny pn. „Świadomy nauczyciel - Świadomy
uczeń - Świadome Społeczeństwo”.
W ramach konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej,
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie, otrzymaliśmy promesę dotacji do projektu pn. „Świadomy nauczyciel - Świadomy
uczeń - Świadome Społeczeństwo”.
Projekt kierowany do nauczycieli (około 30 osób) ze wszystkich typów szkół. Uczestnicy
wezmą udział w wykładach dotyczących surowców naturalnych, energetyki oraz gospodarki
odpadami. Wszystkie te tematy stworzą razem cykl życia produktu od surowca poprzez
produkt, aż do odpadu i jego przetworzenia. Uczestnicy odwiedzają m.in. Składowisko i
sortownię Barycz, Spalarnię odpadów niebezpiecznych Sarpi w Dąbrowie Górniczej, Stację
uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków i spalarnię osadów ściekowych w Krakowie. W
zakładach tych zapoznają się z ich funkcjonowaniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
kwestie ochrony środowiska.
Dzięki spotkaniom z fachowcami z dziedziny inżynierii środowiska, górnictwa oraz wizytom w
zakładach przemysłowych, nauczyciele mogą w sposób kompetentny prezentować uczniom
cele i efekty współpracy człowieka z przyrodą.
Projekt zostanie przeprowadzony w 2013 roku. Również w I kwartale 2013 roku zostanie
podpisana umowa na dofinansowanie projektu kwotą 18.400 zł z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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2. Projekt edukacyjny „Małopolska Akademia Mistrzów IV – ŻyjMy z Pasją”
W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „ŻyjMy z Pasją - Projekty
wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka, wychowanie w partnerstwie, wzajemny
szacunek i akceptację”, pozyskaliśmy dotację na przeprowadzenie już IV edycji projektu
„Małopolska Akademia Mistrzów IV”. Nasz wniosek o dotację uplasował się na 14 pozycji na
ogólną liczbę 148 wniosków złożonych do konkursu.
Cel projektu
Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów, poprzez zainicjowanie rozwoju,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, uzdolnień i pasji, a jednocześnie
promowanie działań artystycznych.
Opis projektu
Małopolska Akademia Mistrzów jest to sprawdzony, intensywny cykl warsztatów i szkoleń
prowadzonych kaskadowo; Mistrzowie, czyli naukowcy, artyści itp. z dużym dorobkiem,
prowadzą warsztaty z grupą Liderów w wieku 18 - 25 lat, a następnie przygotowani Liderzy
rozwijają zainteresowania i talenty u dzieci i młodzieży, prowadząc nietypowe zajęcia
plenerowe na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. W projekcie prowadzone są trzy bloki
tematyczne; 1) artystyczny (muzyka, malarstwo, rzeźba, fotografia), 2) archeologiczny (
archeologia, historia), 3) ekologiczny (ekologia, przyroda, geologia). Projekt rozpoczyna się
trzydniowym obozem rozwoju zainteresowań, prowadzonym przez Mistrzów skierowany do
grupy: studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych, wolontariuszy programów
profilaktycznych, pracowników świetlic, nauczycieli i pedagogów. Cykl zajęć ma zintegrować
grupę, dać podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów bezpośrednio
dotyczących funkcjonowania grupy, by w ten sposób pod koniec realizacji programu nauczyć
uczestników, jak radzić sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Szczególny nacisk kładziemy na
postawy młodych realizatorów zajęć, ich kreatywność i cechy lidera środowiskowego, pracę
nad własnym rozwojem. Następne trzy dni warsztatowe prowadzone są przez Mistrzów dla
Liderów, poświęcone są na opracowanie i praktyczne wprowadzenie scenariuszy zajęć dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ostatecznych beneficjentów projektu. Warsztaty i
zajęcia prowadzone są w formie wyprawy-podróży przez Ojcowski Park Narodowy,
kontynuowane później w szkołach przez wychowawców i nauczycieli na podstawie
opracowanych podczas projektu scenariuszy. Podsumowaniem cyklu zajęć jest szkolny
piknik rodzinny, opracowany przez uczestników warsztatów, mający na celu zainteresowanie
rodziców uczniów i integrację ich rodzin. Pikniki szkolne połączone z prezentacją prac
uczestników projektu realizują uczniowie na terenie szkół, do których uczęszczają. Podobny
projekt był już trzykrotnie realizowany przez Stowarzyszenie przy dofinansowaniu przez
Samorząd Województwa Małopolskiego.
Beneficjenci
W projekcie biorą udział trzy grupy adresatów:
1 - Grupa liderów, młodych dorosłych, studentów uczelni krakowskich. Do projektu
zapraszamy głównie studentów uczelni, na których wykładają nasi Mistrzowie, czyli
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny oraz inne. Grupa 20 osób.
2 - Grupa dzieci i młodzieży, bezpośredni beneficjenci projektu, uczestnicy zajęć świetlic
zrzeszonych w Małopolskiej Federacji Świetlic, Świetlicach Środowiskowych w gminie
Zielonki. Dzieci w wieku szkolnym. Około 300 uczestników.
3 - Grupa dorosłych, rodzice i wychowawcy dzieci z grupy 2. Około 200 osób.
4 - Grupa dzieci i młodzieży, uczniowie szkół podstawowych, w których uczyli się Liderzy.
Zapraszani do udziału w projekcie przez młodych Liderów. Ta grupa to uczniowie 28 klas
szkolnych, (ca. 700 osób).
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5 - Grupa dorosłych, rodzice uczniów z grupy 4. Ca. 600 osób.
Rezultaty mierzalne
1) Przygotowaliśmy 20 osób do roli wszechstronnie wykwalifikowanych liderów
środowiskowych, realizatorów warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych. Liderzy będą
mogli w przyszłości organizować pracę świetlic, realizować programy profilaktyczne,
organizować wyjazdy wakacyjne. Adepci Małopolskiej Akademii Mistrzów będą w przyszłości
nauczycielami i pedagogami, którzy rozumieją, jakie możliwości daje rozwój zainteresowań i
talentów w rozwoju ucznia. Najlepszym Liderom zaproponujemy prowadzenie zajęć w
świetlicach środowiskowych.
2) Nasz program rozwijający zainteresowania przeprowadziliśmy wśród ponad 1000 uczniów
i 56 nauczycieli, opiekunów tych dzieci, uczniów szkół z Małopolski, Śląska i Podkarpacia.
Projektem objęliśmy również 218 podopiecznych świetlic środowiskowych.
3) Przeprowadziliśmy 49 edycji programu rozwijającego zainteresowania.
4) Przeprowadziliśmy 6 pikników szkolnych, zapraszając około 1200 uczniów i ich rodziców
(około 600) i nauczycieli. Efekty warsztatów pokazaliśmy w postaci wystawy prac
uczestników projektu.
5) Przeprowadziliśmy 16 zajęć szkolnych będących kontynuacją warsztatów plenerowych
według przygotowanego scenariusza pod nazwą „ŻyjMy z Pasją”.
6) Wyłoniliśmy liderów grupowych spośród uczniów i staramy się utrzymywać z nimi kontakt.
7) Nasz projekt poszerza oferty 8 świetlic środowiskowych o program rozwijający
zainteresowania.
8) Powstało 5 scenariuszy zajęć, które po ewaluacji będą służyły wychowawcom do pracy w
szkołach.
9) Trwałym efektem projektu jest ogólnopolski konkurs na „mój sposób na radość i rozwój”.
Konkurs rozwija się jako samodzielny program rozwijania zainteresowań wśród dzieci i
młodzieży.
10) Przeprowadziliśmy badania ankietowe (przy ewaluacji programu) wśród 1016 uczniów,
pytając o czynniki chroniące młodych przed zagrożeniami.
11) Zorganizowaliśmy konferencję w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i
Administracji (MISTiA) oraz dwukrotnie prezentowaliśmy projekt na konferencjach
wojewódzkich dla pełnomocników ds. profilaktyki gmin małopolskich.
12) W ramach projektu powstała wystawa zdjęć, prezentowana na trzech konferencjach i w
Urzędzie Gminy Zielonki.
Opis rezultatów projektu
Opierając się ankietach ewaluacyjnych, rozmowach z uczestnikami oraz wychowawcami i
ocenie zaangażowania w zajęcia dzieci i młodzieży, mamy pewność, że zaszczepiliśmy w
uczestnikach radość płynącą z rozwijania swoich zainteresowań i hobby.
Poprzez warsztaty prowadzone w Ojcowskim Parku Narodowym metodą pedagogiki przeżyć
uczestnicy w ilości ponad 1500 osób doświadczyli radości płynącej z wykonania
własnoręcznie pracy artystycznej, lub udziału w warsztatach w pięknej scenerii przyrody.
Podczas zajęć beneficjenci poznali własne możliwości i rozwinęli je, wykonując ciekawe
ćwiczenia w sytuacji innej niż szkolnej. Nasze zajęcia, to pierwszy krok do myślenia o swoim
potencjale w różnych sferach życia oraz budowania świadomości szeroko rozumianych
zasad i wartości życiowych. Podczas zajęć uczestnicy zobaczyli ogromną mnogość
sposobów na rozwój i radość.
Prezentacja zarówno prac uczestników jak też nowych pasji na szkolnych piknikach,
przyczyniła się do utrwalenia wśród dzieci zwyczaju szukania radości w hobby i
zainteresowaniach.
Przygotowani w ramach projektu prowadzący zajęcia – młodzi liderzy, ucząc młodszych od
siebie sami wykonali ogromny krok w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Grupa 20
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Liderów została rzetelnie przygotowana do pracy wychowawcy i profilaktycznej, teoretycznie i
w praktyce trenując prowadzenie zajęć plenerowych. Udało się nawiązać kontakt ze
środowiskiem młodzieży zrzeszonej w organizacji „Grupka” i na wzór „grupki stworzyć
pozytywne grupy rówieśnicze w świetlicach środowiskowych, które angażują młodzież ze
swoich środowisk do wspólnego rozwoju własnych zainteresowań.
Wykraczając ponad założenie projektu ogłosiliśmy internetowy konkurs pod nazwą „Radość i
rozwój” na stronie internetowej www.cuder.pl.
Pod wpływem dobrych doświadczeń podczas realizacji projektu powstał pomysł na
ogólnopolską „ligę sposobów na radość”, kierowany do uczniów szkół podstawowych.
Stowarzyszenie rozwija pomysł i zakładamy powstanie „Ligi sposobów na radość” w roku
2013, co będzie wynikiem realizowanego projektu Małopolska Akademia Mistrzów IV”.
Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród uczestników projektu. Wyniki badań pokazują,
co dzieci i młodzież uznają, jako czynniki chroniące i wzmacniające ich rozwój; dobre relacje
w rodzinie i szerokie zainteresowania są na dwóch pierwszych miejscach. Te wyniki
potwierdzają osiągnięcie celu jakim jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Efekty
projektu zaprezentowano na dwóch konferencjach o zasięgu wojewódzkim, dla szczególnej
grupy odbiorców; pełnomocników Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast ds. profilaktyki.
Są to osoby mające wpływ na politykę gmin w kwestii profilaktyki i wspomagania wychowania
dzieci i młodzieży, pokazanie im znaczenia rozwoju zainteresowań, jako czynnika
chroniącego jest nie do przecenienia. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z gminami:
Gorlice, Zakopane, Zakliczyn, Świątniki Górne oraz Wadowice, mającą na celu dalsze
prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania wśród dzieci i młodzieży.
Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości
48.166,40 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 55.231,40 zł. Finansowy udział własny
stowarzyszenia to kwota 4.665 zł.

3. Projekt promocyjny „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych
Korony Północnego Krakowa poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz
warsztaty dla uczniów”
Projekt miał 2 letni przebieg. W dniu 3 marca 2011 r. zawarliśmy umowę z Samorządem
Województwa Małopolskiego na dofinansowanie tego projektu, który nosił nazwę „Pucheroki i
Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez
wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów” w ramach Osi 4 Leader,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów.
Zakres projektu
Celem projektu było zachowanie zasobów kulturowych terenów Korony Północnego
Krakowa, kreowanie oferty rekreacyjno-turystycznej i rozwój oferty społeczno-kulturalnej.
W ramach projektu prezentującego i promującego zwyczaje ludowe charakterystyczne dla
podkrakowskiej wsi wykonano równą liczbę lalek Pucheroka i Heroda (po 150 sztuk) o
wysokości około 20 cm. Lalki te ubrane w stroje regionalne – strój Pucheroka i strój Heroda
umieszczono w opakowaniu i zaopatrzono w adnotację dotyczącą instytucji
współfinansujących projekt. Lalki przedstawiają strój używany od wieków przez osoby
kultywujące zwyczaj chodzenia po „pucherach” oraz kolędowania „Herodów”, a częścią
projektu jest folder prezentujący w ciekawej formie edytorskiej informacje o zwyczaju
pucheroków - odwiedzaniu przez przebranych chłopców gospodyń przed Wielkanocą
i głoszeniu oracji, jak i Herodów - obrzędzie chodzenia po kolędzie;
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Impulsem do projektu było wykonanie pierwszych egzemplarzy lalki Pucheroka przez
Centrum Kultury w Zielonkach w 2009 roku i kolejnych w roku 2010, a lalka ta została uznana
za maskotkę gminy Zielonki. Teraz dołączył do niego mały Herod. Oba reprezentują tradycję
dwóch najważniejszych świąt w polskiej tradycji. Choć wiele je różni, łączy to, że pochodzą z
gminy Zielonki. Od momentu prezentacji poszły również w świat – stały się pamiątką dla
wszystkich sześciu grup kolędniczych obecnych na przeglądzie – powędrowały zatem do
gmin: Limanowa, Maków Podhalański (województwo małopolskie) oraz gminy Milówka
(województwo śląskie).
Warto wspomnieć, że swoją prapremierę figurki (lalki) Heroda miały podczas Dnia Gminy
Zielonki na Rynku Głównym w Krakowie 17 grudnia 2011 roku, gdzie cieszyły oko na stoisku
promocyjnym gminy Zielonki. Figurki Pucheroka i Heroda zostały też przekazane 15
października 2011 roku, podczas spotkania z okazji jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia
Korona Północnego Krakowa prezesowi Stowarzyszenia Piotrowi Adamczukowi, jako efekt
jednego z pierwszych wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia KPK tzw.
„małych projektów”.
Staraliśmy się, aby o Herodach świat usłyszał, czyli na rozpowszechnianiu wiedzy o tym
zwyczaju i o grupach kolędniczych, które z zapałem od wielu lat kultywują podczas karnawału
tradycję Herodów, m. in. podczas corocznego powiatowego przeglądu grup kolędniczych,
który odbywa się w gminie Zielonki corocznie w styczniu (uczestniczy w nim ok. 10 grup
kolędniczych i ok. 700 widzów). XII Przegląd, który odbywał się 15 stycznia 2012 roku był
okazją do zaprezentowania lalek – sympatycznych małych Herodów.
Przygotowaliśmy
folder
przybliżający
podkrakowskie
zwyczaje
wielkanocne
i bożonarodzeniowe.
Folder w nakładzie 2 tys. egzemplarzy bogaty w materiał merytoryczny i fotograficzny,
ukazuje zwyczaje w kontekście kulturowym i środowiskowym. Do folderu została dołączona
wkładka umożliwiająca samodzielne wykonanie Pucheroka z papieru i pomalowanie go
według uznania.
Gratulacje w niedzielę 15 stycznia odebrały od razu na ręce wójta gminy Zielonki od władz
powiatu krakowskiego, również obdarowanych Herodem – starosty powiatu Józefa
Krzyworzeki oraz Tadeusza Nabagły – przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego.
Obie lalki unaoczniają detale stroju Pucheroka (kolorowa wysoka czapa, przewiązanie
powrósłem itd.) oraz Heroda (zdobny płaszcz, nakrycie głowy w kształcie korony o
kolorowych, błyszczących zdobieniach), co pozwala zachować w sposób materialny wygląd
tych strojów. Lalki wzbogaciły ekspozycję muzeów etnograficznych w kraju, egzemplarze
promocyjne zostały przekazane przedstawicielom wybranych mediów, przedstawicielstwu RP
przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz współpracującym podmiotom zagranicznym. Nie bez
znaczenia jest fakt, że lalki są wykonywane przez lokalnych twórców, którzy od urodzenia
stykali się na co dzień z tymi zwyczajami.
Wytoczone przez stolarza z Zielonek Tadeusza Nogiecia, ubrane przez sołtys Garlicy
Murowanej Dorotę Król (twórczynię strojów dla Herodów z Trojanowic, nowo powstałej grupy
kolędniczej z gminy Zielonki) oraz z twarzyczkami wymalowanymi przez artystkę plastyk
Paulinę Dąbrowską – Dorożyńską mamy nadzieję podbiją serca wszystkich, a czyniąc to
niech ugruntowują pamięć o ludowym dziedzictwie, pięknej odrębności kulturowej naszego
regionu i o gminie Zielonki.
O Herodowej tradycji
Na tle zwyczajów kolędniczych Małopolski wyróżnia się praktykowany w powiecie
krakowskim, a w gminach Korony Północnego Krakowa szczególnie, zwyczaj kolędowania
Herodów. Polega on na odgrywaniu inscenizacji wydarzeń na dworze króla Heroda, gdy w
Betlejem narodził się Syn Boży. W czasie przedstawienia obserwujemy reakcję władcy Judei
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na wieść o narodzeniu Mesjasza, jego okrutny rozkaz rzezi niewiniątek i karę za pychę i
okrucieństwo. W świcie Heroda występują Turek, Ułan, Hetman, odwiedza go też Żyd,
wreszcie Śmierć i Diabeł, w odmianach do grupy dołącza Anioł i Koza.
Widowiska herodowe wprowadzają do obrzędu kolędowego elementy teatru o treści
opowiadającej o wydarzeniach biblijnych i teatru ludowego. Ujmująca jest umowność takiego
teatru, w którym widzów nie razi, że poległy Ułan śpiewa nad swoim grobem. Inscenizacja
dostosowuje się również do zastanych w domach warunków, integruje się scenicznie z
każdym gospodarstwem – choćby poprzez prośbę marszałka o tron dla króla, którym może
być wzięte od gospodarza krzesło, a nawet prosty taboret.
Rodowód takich przedstawień sięga średniowiecznych misteriów religijnych, które odgrywane
były w kościołach z okazji większych świąt. Do Polski, jak podają źródła, trafiły jeszcze przed
XIII wiekiem, gdyż władze kościelne wydawały niekiedy zakazy ich praktykowania. Stąd
przedstawienia przeniosły się do wiosek. Pierwotne misterium, całościowo obejmujące
wydarzenia zapisane w Biblii rozpadły się na kilka części, jedną z nich, która przetrwała do
dziś dnia są Herody. Dawniej chodzenie po kolędzie z królem Herodem nazywane było
„przebieranką”. Było na wsi szeroko praktykowane, ale nie posiadało odległej metryki, jak
podaje w swoim opracowaniu „Herody” Zofia Cieśla – Reinfussowa. W wielu miejscach, które
dziś są prężnymi ośrodkami kultywowania tego zwyczaju pojawił się on stosunkowo późno,
jak np. w Modlnicy, dopiero początkiem XX wieku.
Ważnym momentem w zanikaniu Herodów była I wojna światowa, kiedy to mężczyźni i
dorastająca młodzież musieli iść na wojnę. W czasie okupacji niemieckiej z kolei Niemcy
zabraniali liczniejszych zgromadzeń, władze komunistyczne też wrogo odnosiły się do
zespołów kolędniczych, bywało też tak, że grupa dostawała pozwolenie na odgrywanie
widowiska, ale tylko na dany rok i w obrębie własnej wsi. Ale nie dała rady wojna, ani
pierwsza ani druga i Herody pod Krakowem kolędują.
Nieco o Pucherokach
Przed Wielkanocą odbyły się warsztaty dla uczniów przybliżające zwyczaj chodzenia po
Pucherach.
Celem warsztatów było wskrzeszenie 500-letniej tradycji pucheroków i zachęta uczniów do
udziału w Przeglądzie Pucheroków w Kwietną Niedzielę w Bibicach.
Organizacją pucherokowych warsztatów zajęło się Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w
Zielonkach. Instruktorzy z placówki wraz z plastyk Pauliną Dąbrowską-Dorożyńską prowadzą
warsztaty dla około 150 dzieci ze szkół z gminy Zielonki i okolicznych gmin – gdzie tradycja
pucheroków istniała dawniej.
Od 23 do 30 marca, w Zielonkach, z okolicznych miejscowości zjeżdżały się grupki uczniów,
znikały w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, a kiedy ją opuszczały wyglądały zgoła inaczej. Olbrzymie, kolorowe czapy, umorusane twarze z wąsami, do tego
przebierańcy powtarzali dziwne wierszyki. Tak działały warsztaty, podczas których ożyła
tradycja podkrakowskich pucheroków.
Pucherokami stali się trzecioklasiści ze szkół podstawowych w Modlnicy, Bibicach i
Raciborowicach, przedszkolaki z Węgrzc, uczniowie z Zielonek, Woli Zachariaszowskiej,
Owczar oraz Korzkwi.
O tradycji pucherokowej słów kilka
Zwyczaj chodzenia po pucherach w Niedzielę Palmową żywy jest już tylko we wsiach gminy
Zielonki – Bibicach, Zielonkach i Trojanowicach. Ma on swoje źródło w XVII-wiecznej tradycji
krakowskich żaków (zwanych wówczas puerami), którzy zbierali datki pod kościołami,
wygłaszając dziwaczne oracje. Po wprowadzeniu zakazu przez krakowskie władze kościelne
– zwyczaj przywędrował w XVIII wieku na podkrakowską wieś. Jeszcze w latach 60-tych XX
wieku chłopcy w stożkowych, dawniej słomkowych, dziś wykonanych z kolorowej bibuły,
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czapach, kożuchu odwróconym na lewą stronę i przewiązanym powrósłem zbierali do
koszyków datki na terenie ok. 15 wsi na północ od Krakowa. Dziś okazją do spotkania
wszystkich pucheroków i wysłuchania zabawnych, niekiedy frywolnych oracji jest doroczny
przegląd Pucheroków. Podczas Niedzieli Palmowej inaczej Kwietnej, kiedy to raz w roku
chodzą Pucheroki (towarzyszy temu corocznie impreza plenerowa Gminny Przegląd
Pucheroków w Bibicach, w którym uczestniczy co roku ok. 700 widzów i ok. 50
występujących dzieci).
Czapa pucheroka dobra na wiele okazji
W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową roku 2012 przeprowadzone zostały
warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych (łącznie ok. 150), podczas których
uczestnicy poznali genezę i opis zwyczaju, jak również własnoręcznie wykonali element
stroju zwyczajowego (czapkę Pucheroka) i nauczyli się oracji. Podczas warsztatów uczniowie
oglądali na ekranie fotografie pucheroków z gminy Zielonki oraz filmy z tradycyjnego
przeglądu w Bibicach z wygłaszanymi przez dzieci oracjami. Jednocześnie dzieci były
wciągane w rozmowę o tradycji pucheroków. Czy widzieli pucheroka? Czy wiedzą w co jest
ubrany? Co to jest oracja? Jak brzmi? Uczniowie z Bibic znali odpowiedzi na te pytania – w
końcu to w ich wsi tradycja wciąż jest żywa. Z kolei dzieci z gminy Wielka Wieś były
zaskoczone, że jeszcze w latach 60-tych XX wieku pucheroki chodziły po Modlniczce i
Tomaszowicach, a w Modlnicy do II wojny światowej.
Dzieci mogły przymierzyć tradycyjny, przedwojenny strój pucheroka – kożuszek ze
słomianym powrósłem, ogromną czapę wyplataną ze słomy oraz potrzymać drewnianą puchę
- to rekwizyty, których na warsztaty użyczył Henryk Banaś – pucherok z 1941 roku,
regionalista i założyciel Izby Bibickiej – pierwszego muzeum wiejskiego w Polsce oraz Beata
Saltarska z Koła Regionalnego „Tradycja” w Trojanowicach. Dzieci dowiadywały się także
skąd pochodzi ten stary – blisko 500-letni zwyczaj – od żaków Akademii Krakowskiej,
zwanych dawniej puerami.
Większą część warsztatów zajmowało samodzielne wykonanie czapki pucheroka. Fruwały
kolorowe bibuły. Te złote, w kropki i tęczowe – były najbardziej w cenie. Każdy miał własny
pomysł na czapkę pucheroka, byle tylko, by stożek był dokładnie obklejony.
Ciekawie wyglądała nauka przedszkolaków z niepublicznego przedszkola „Chata Skrzata” w
Węgrzcach – w mgnieniu oka rozpierzchli się po całej sali w kolorowych czapkach niczym
psotne krasnoludki. Wydawali się zaaferowani milionem spraw jednocześnie, a na koniec –
bez większego problemu powtórzyli orację w całości. Na zdziwienie instruktora, nauczycielki
z przedszkola tłumaczą: - Przedszkolaki uczą się mimochodem – tylko pozazdrościć.
Poszczególne grupy opuszczały warsztaty obdarowane lalkami Pucheroka i Heroda oraz
każde dziecko otrzymało prezent - barwny folder opowiadający o tradycjach wielkanocnych i
kolędniczych w gminie Zielonki. Będą mogli w domu pokolorować i wyciąć własnego
pucheroka. Warsztatom towarzyszyła wystawa zdjąć pucheroków z gminy Zielonki z różnych
lat.
W powyższym opisie projektu wykorzystane zostały obszerne fragmenty tekstów
zamieszczone w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki: „Wielkie dziedzictwo w małych
Herodzie” autorstwa Iwony Opałki oraz „Przemienili dzieci w Pucheroki” autorstwa Agnieszki
Małyski.
Ostateczna kwota dofinansowania projektu ze strony Samorządu Województwa
Małopolskiego wyniosła 24,973,20 zł, wkład własny stowarzyszenia to 10.288,50 zł, a wydatki
budżetu projektu ogółem wyniosły 35.676 zł.
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4. Projekt informacyjno - turystyczny
Turystycznych Gminy Zielonki”

„Drogowe

Oznakowanie

Atrakcji

Historia i założenia
W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do
Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o
dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.
Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy
Zielonki wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt
wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby
turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej. System
będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków
turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych.
Dokonaliśmy typowania obiektów znajdujących się na turystycznych szlakach regionalnych i
lokalnych, spełniających kryteria naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, do których prowadziło będzie oznakowanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamek w Korzkwi wraz z zespołem folwarcznym i parkiem
Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi
Kościół parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z otoczeniem
Zespół dworski w Owczarach
Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy Murowanej
Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach
Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach
Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach
Kapliczka słupowa w Batowicach

Cele projektu
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz
poprawienie atrakcyjnosci gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się
rowerem.
Realizacja jednolitego kierunkowego oznakowania drogowego przyczyni sie do zwiększenia
atrakcyjności i wizerunku gminy pod względem turystycznym. W długofalowym horyzoncie
pozytywne rezultaty projektu odczują także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na
terenie gminy i w jej okolicach.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
przedsiębiorczości turystycznej i okołoturystycznej.
Jednolite kierunkowe oznakowanie drogowe dojazdu do atrakcji turystycznych przybliży
wiedzę o potencjale turystycznym gminy.
W rezultacie podjętych działań
W ramach ogłoszonego konkursu, wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Uzyskał czwarte miejsce wśród 24 złożonych
wniosków o dofinansowanie, otrzymując wstępną deklarację przyznania środków w
wysokości 25.000 zł. Z kolei wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego celem jego weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po przejściu
tej administracyjnej ścieżki i akceptacji wniosku, z dniem 28.03.2012 r. zawarliśmy umowę
przyznania pomocy (dotacja) z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację tego
projektu.
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Obecnie
W dniu 3 grudnia 2012 r. zawarliśmy umowę z firmą Centrum Techniki Drogowej INBUD
Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 116, której zleciliśmy
wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych wymienionych powyżej. Umowa
obejmuje m.in.:
1) sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego, wraz z projektami graficznymi
znaków,
2) uzgodnienie projektu organizacji ruchu z pozyskaniem zgody na prace w pasie
drogowym, z zarządami dróg i Małopolską Organizacją Turystyczną,
3) wykonanie, montaż, dostawę oraz posadowienie w terenie oznakowania drogowego.
Przewidywany termin zakończenia projektu, to listopad 2013 r.

5. Ekologiczny projekt edukacyjny „Azbest is Not the Best”
Cele i założenia projektu
Realizację projektu rozpoczęliśmy w styczniu 2012 r. we współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Samorządem Gminy
Zielonki.
Założyliśmy sobie następujące cele projektu:
1. Propagowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami azbestowymi i niebezpiecznymi w
celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko.
2. Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy informacji na temat lokalnych programów
usuwania azbestu (zwiększanie świadomości społecznej), poprzez dystrybucję za
pośrednictwem uczniów materiałów edukacyjnych.
3. Wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych
- pokazanie wzajemnych zależności między zakładami znacząco oddziałującymi na
środowisko a przeciętnym mieszkańcem Gminy;
- graficzne przedstawienie (zdjęcia) terenów gdzie przekroczenie naturalnej zdolności
środowiska do pochłaniania zanieczyszczeń zostało znacznie przekroczone;
- zaprezentowanie jak nieznaczna dawka środków szkodliwych może spowodować, że
środowisko nie jest w stanie normalnie funkcjonować.
4. Wzrost świadomości nt. możliwości działania na rzecz środowiska
- zajęcia terenowe na składowisku oraz w sortowni, które pokażą jak wiele pracy kosztuje
prawidłowe zagospodarowanie odpadów
- zajęcia w elektrociepłowni, pokazujące ogrom zapotrzebowania na energię.
Realizacja
W projekcie wzięli udział uczniowie 4 gimnazjów z terenu Gminy Zielonki (Korzkiew, Bibice,
Wola Zachariaszowska, Zielonki). Łącznie 25 klas. W każdym gimnazjum odbyły się 4 h
zajęcia warsztatowo - szkoleniowe prowadzone przez Jacka Pietrzyka - wiceprezesa
naszego stowarzyszenia - absolwenta Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i
Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Uczniowie zapoznali się zarówno z
problemami globalnymi jak i lokalnymi, wiążącymi się z gospodarką odpadami, w
szczególności niebezpiecznymi.
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Zajęcia poświęcili omówieniu podziału odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne (baterie, żarówki, farby, lakiery,
środki ochrony roślin, lekarstwa), a także scharakteryzowaniu azbestu wraz z podaniem
źródeł jego występowania. Przedstawienie właściwości oraz skutków zdrowotnych
związanych z niewłaściwym postępowaniem z azbestem, było kluczem do wyjaśnienia istoty
problemu. Szczegółowo przedstawiona została procedura postępowania z azbestem, który
staje się odpadem.
Pięć grup z każdej ze szkół wzięło udział w zajęciach terenowych, które odbyły się na
składowisku odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie. Uczniowie zapoznali się ze
sposobem składowania odpadów w zależności od ich morfologii. Uczestnicy mieli możliwość
obejrzenia zrekultywowanej części składowiska, czynnej kwatery, kompostowni, sortowni
oraz urządzeń produkujących energię z powstającego na składowisku biogazu. Dodatkowo
zwiedzili lamusownię i zakład demontażu mebli i odpadów elektronicznych. Kilka grup w
ramach zajęć terenowych prześledziło proces produkcji energii elektrycznej i cieplnej w EC
Kraków.
W czasie trwania projektu, do mieszkańców gminy Zielonki, za pośrednictwem uczniów trafiły
ulotki informujące o niebezpieczeństwach związanych z niewłaściwym postępowaniem z
odpadami azbestowymi. Poinformowani zostali także o programach wdrażanych przez gminę
i powiat, wspomagających prawidłowy demontaż i unieszkodliwianie wymienianych pokryć
dachowych oraz innych elementów azbestowych.
Przy koszcie całkowitym projektu w wysokości 11.851,50 zł, projekt uzyskał wsparcie
finansowe Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w wysokości 4.740 zł, a udział własny stowarzyszenia wyniósł 7.111,50 zł.

6. Ekologiczny projekt edukacyjny „Błyszczę przykładem – Oszczędzam wodę”
W 2012 roku rozpoczęliśmy część szerszego projektu ekologicznego. Dynamiczny przyrost
liczby mieszkańców w podkrakowskich gminach powoduje znaczne zwiększenie
zapotrzebowania na wodę. Istniejące instalacje, zwłaszcza latem nie są w stanie zaspokoić
potrzeb. Postawić należy sobie pytanie, czy wszystkie potrzeby są tymi rzeczywistymi.
Wychodząc z założenia, że wpajanie dobrych nawyków zaczyna się od najmłodszych lat,
opracowaliśmy projekt skierowany bezpośrednio do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
z Gmin Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca,
Igołomia-Wawrzeńczyce. Przebieg projektu zakłada także zaangażowanie rodziców w prace
domowe dzieci, co pozwoli na dotarcie do nich z kampanią edukacyjną w sposób inny niż
ulotka, która zazwyczaj przed przeczytaniem trafia do kosza i to nie koniecznie na papier. W
2012 roku zrealizowaliśmy część tego projektu przy wsparciu Samorządu Gminy Zielonki w
wysokości 4.000 zł. Rok 2013 będzie stanowił kontynację rozpoczętej pracy, obejmując
swoim zasięgiem gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa nie
wyłączając ich finansowego udziału w projekcie.

7. Ekologiczny projekt edukacyjny „Energia z Kosza”
We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, sześcioma samorządami
gminnymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie (WFOŚiGW), współrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Energia z Kosza”,
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Zainicjowane zostały działania edukacyjne skierowane do uczniów gimnazjów znajdujących się
na terenie 6 gmin objętych obszarem działania i współpracujących z Lokalną Grupą Działania
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Zadanie miało na celu przedstawienie
zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów, jako jednego z elementów racjonalnej
gospodarki odpadami.
Uczniowie z 32 klas wzięli udział w 3 h warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez
przedstawicieli Grupy Naukowej Pro Futuro działającej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, zrzeszającej m.in. doktorantów inżynierii środowiska. Uczestnicy zajęć zostali
zapoznani z sytuacją w gospodarce odpadami w ujęciu globalnym jak i lokalnym. Podzieleni na
grupy uczestniczyli w dyskusji, przedstawiając argumenty za i przeciw poszczególnym
rozwiązaniom w sferze gospodarki odpadami. Argumenty formułowali na podstawie materiałów
dostarczonych przez prowadzącego zajęcia.
W ramach projektu odbyły się zajęcia terenowe, w których wzięli udział przedstawiciele każdej
ze szkół. Odwiedzili oni m.in. zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego MPO w Krakowie, jako przykład firmy przetwarzającej
odpady na paliwo alternatywne. Zajęcia odbyły się również w elektrociepłowni w Krakowie, gdzie
15% spalanego paliwa to odpady przetworzone na paliwo alternatywne.
Efektem projektu było zracjonalizowanie podejścia do tematu spalarni odpadów komunalnych.
Przedstawienie sytuacji, w których odpady spalane są np. przy produkcji ciepła i energii
elektrycznej ukazało młodzieży, iż możliwość odzysku energii z odpadów w sposób zgodny z
zasadami ochrony środowiska jest rozwiązaniem korzystnym, podkreślającym jednak, iż na
pierwszym miejscu należy stawiać ograniczanie powstawania odpadów oraz ich recykling.
Koszt udziału w projekcie leżący po stronie naszego stowarzyszenia to kwota 4.240 zł. Wartość
całkowita projektu to suma 26.481,39 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w wysokości 20.033,15 zł dla
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

8. Projekt kulturowy „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”
W dniu 30 października 2012 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa
Małopolskiego na dofinansowanie nowego projektu, któremu nadaliśmy nazwę „Promocja
postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów. Jest on naturalną kontynuacją naszego projektu,
zakończonego w połowie 2012 roku pn. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych
Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty
dla uczniów”.
Przedmiotem nowego projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie lalek Pucheroka i Heroda
w łącznej ilości 475 sztuk, w ich unikatowych w strojach zwyczajowych. Obie postacie
stanowią osobliwości unikatowej już, lokalnej tradycji.
Postać Heroda to bohater ludowego przedstawienia bożonarodzeniowego, którego treść
opiera się na fragmencie Ewangelii, opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda
Wielkiego.
Postać Pucheroka wywodzi się, nie jak to zwykle bywa ze zwyczaju ludu, ale od żaków
szkolnych. Jeszcze w XVIII wieku w Krakowie w Niedzielę Palmową po nabożeństwie żacy
ustawiali się w dwa rzędy w kościele i recytowali żartobliwe wierszowane oracje, często
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trawestując pieśni religijne. Potem przenieśli się na podkrakowskie wsie głównie na północ od
Krakowa. Wsie te stanowiły spożywcze zaplecze Krakowa, stąd bogate gospodynie
hojniejsze były dla ubogich żaków. Dziś Pucheroki o świcie zobaczyć można zaledwie w
czterech miejscowościach: w Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach (tereny dzisiejszej gminy
Zielonki) i Tomaszowicach (gmina Wielka Wieś), i jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie ten
zwyczaj występuje.
Zaplanowane w umowie finansowe wsparcie projektu przez Samorząd Województwa
Małopolskiego wynosi 25.000 zł.

V. EDUKACJA MŁODZIEŻY POZA PROJEKTAMI GRANTOWYMI
Organizatorami i realizatorami wszystkich zorganizowanych przez Stowarzyszenie działań
jest młodzież - głównie 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 Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Inżynierii Środowiska i
Przeróbki Surowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym w swych
szeregach studentów specjalności Zagospodarowanie Surowców i Odpadów, oraz Grupą
Naukową Pro Futuro zrzeszającą doktorantów krakowskich uczelni.
Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz zaangażowania studentów, na bazie
zdobytych doświadczeń przy ekologicznych projektach edukacyjnych pt. „Dobre Rady na
Plastikowe Odpady” oraz „Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodnościekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki”, za pośrednictwem
doświadczonej już grupy wolontariuszy zrealizowaliśmy projekt pn. Azbest is Not the
Best”, na którego realizację w 2012 r. pozyskaliśmy 16.400 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt inicjował działania
edukacyjne pogłębiające świadomość ekologiczną młodzieży, a poprzez nią umożliwiał
dotarcie do każdego gminnego gospodarstwa domowego. Przy współpracy ze studentami
rozpoczęliśmy także kolejne projekty ekologiczne „Świadomy nauczyciel – Świadomy
uczeń – Świadome społeczeństwo” oraz „Błyszczę przykładem – oszczędzam
wodę”,
2. Wizyty studyjne studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.
W maju 2012 wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie organizowaliśmy zajęcia terenowe dla studentów kierunku Inżynieria
Środowiska. Podczas sześciu wyjazdów studenci odwiedzali zakłady przemysłowe na
terenie całej Polski. Szlaki obrane przez opiekunów naukowych wiodły m.in. w okolice
zagłębia siarkowego w okolicach Tarnobrzega, gdzie studenci obserwowali efekty
rekultywacji wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji siarki. Zapoznali się także z procesem
przetwórstwa mleka w OSM Krasnystaw, zakładem recyklingu opon. Największą atrakcją
okazała się wizyta w KWK Bogdanka, gdzie wielu uczestników doceniło trud pracy
górników. Poznając praktyczne elementy wiedzy o środowisku uczestnicy projektu
odwiedzili także zakład demontażu pojazdów, gdzie mieli okazję zapoznać się z procedurą
postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Szlak kolejnej z grup przebiegał
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wzdłuż Wisły, aż do Gdańska. Po drodze studenci odwiedzali światowej klasy
producentów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wizyta w południowo zachodniej
części Polski to m.in. KGHM i spółki zależne. W wolnych chwilach nie zabrakło czasu na
rozwój kulturalny poprzez wizyty w muzeach.
W lipcu 2012 studenci Wydziału Geodezji górniczej i Inżynierii Środowiska odbywali
praktyki terenowe w zagłębiu siarkowym. Odwiedzili m.in. zrekultywowane tereny po
odkrywkowej eksploatacji siarki, oraz jedyną w Europie kopalnię siarki wydobywająco
surowiec metodą otworową.
Od 2008 roku studenci Inżynierii Środowiska aktywnie wspierają nasze działania w
zakresie edukacji ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Zielonki. Liczymy, że uzyskane podczas praktyk umiejętności przełożą się na
jeszcze większą efektywność realizowanych projektów edukacyjnych.
3. Członkowie zarządu (w głównej mierze Jacek Pietrzyk) brali udział w projekcie
szkoleniowym pn. „,Akademia zarządzania finansami NGO” współfinansowanym przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja
cyklu szkoleniowego, w którym braliśmy udział w 2011 r. pn. „Profesjonalne zarządzanie
finansami a wiarygodny wizerunek NGO”,
Szkolenie organizowane było przez Fundację dla Polski będącą jednocześnie liderem
projektu oraz przez Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Sp. z o.o. (PAFPIO), występującym jako partner projektu. Celem projektu jest
wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie planowania i monitoringu budżetu,
współpracy z księgowością oraz sprawozdawczości. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w
12 dniach szkoleniowych w okresie marzec – listopad 2013.
Szkolenia obejmuje:
a) Cykl czterech szkoleń z zakresu finansów:
- „Jak rozmawiać z księgową? ABC księgowości dla zarządzających finansami w NGO”
- „Zarządzanie finansami, jako element budowania wizerunku wiarygodnej organizacji”.
- „Tworzenie budżetów i planów finansowych w NGO”
- „Ekonomia społeczna w pigułce – podstawy działalności odpłatnej i gospodarczej
NGO”
b) Bloku trzydniowych szkoleń dot. finansów:
- „Zarządzanie finansowe projektem”
- „Budżetowanie przepływy finansowe w projekcie”
- „Sprzedaż w NGO – działalność odpłatna i gospodarcza dla pracowników
finansowych”
- „Przedstawianie danych finansowych”
- „Współpraca z księgowym przy rozliczaniu projektu”
4. Forum aktywności społecznej w Zielonkach - seminarium dla pełnomocników.
Dnia 10 lutego 2012 r. Stowarzyszenia zorganizowało spotkanie Pełnomocników Wójtów i
Burmistrzów do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Powiatu
Krakowskiego, pod hasłem "kto nie buduje, musi burzyć".
Celem spotkania była poprawa skuteczności profilaktyki realizowanej w szkołach i w
gminach oraz ujednolicanie i integrowanie działań. Zaprezentowaliśmy zintegrowany system
profilaktyki realizowany w Gminie Zielonki: Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach przy
ul. Krakowskie Przedmieście 112.
Tematyka spotkania:
Jak poprawiać skuteczność profilaktyki realizowanej w szkole i gminie.
System profilaktyki zintegrowanej na przykładzie programu "Cuder"
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"Kto nie buduje, musi burzyć" - rozmowy przy kawie na temat ujednolicania działań
profilaktycznych.
Spotkanie prowadzili:
Karolina Załęga - pedagog, profilaktyk, kurator sądowy
Tomasz Gubała - profilaktyk
Wojciech Słonina - profilaktyk, pedagog
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 otrzymało w grudniu tytuł innowacyjnej organizacji w regionalnej V
edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji 2012 w kategorii „Organizacja Stowarzyszenie”.
Komisja konkursowa przyznała Stowarzyszeniu najwięcej
punktów w czterech kategoriach:
- wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, projektów, usług dla
członków organizacji i odbiorców zewnętrznych;
- współpraca z innymi podmiotami i partnerami zewnętrznymi w
realizacji swoich celów;
- organizowanie konferencji, projektów edukacyjnych, publikacja
wydawnictw wspierających dziedzinę, w której działa organizacja,
- zrealizowane projekty specjalne.
Organizator konkursu, Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w
Warszawie, prowadzi działalność od 2007 roku, a jej głównym
celem jest propagowanie w gospodarce oraz w życiu społecznym
idei innowacji.
Nasze stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które
społecznie lub zawodowo pracują na rzecz lokalnej społeczności,
kierując swoją aktywność w szczególności na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z
obszarów wiejskich. Najbardziej aktywną działalność prowadzą młodzi ludzie, którzy są
autorami i inicjatorami większości projektów. Poprzez naszą działalność staramy się
aktywizować lokalną społeczność, promując jednocześnie działania edukacyjne,
kulturalne i proekologiczne, promując osiągnięcia społeczne, pielęgnując tradycje i
zwyczaje regionalne oraz promując gminę Zielonki.
Nowatorskie rozwiązania takie jak gra CUDER, Małopolska Akademia Mistrzów w
profilaktyce; projekty takie jak „Dobre rady na plastikowe odpady”, „Świat z plastiku” czy
„Pucheroki i Herody” wyróżniają działalność naszego Stowarzyszenia i cieszymy się, że
zyskały aprobatę instytucji oceniającej z zewnątrz.
2. Uczestniczyliśmy w konkursie na Eko-Projekt województwa małopolskiego,
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Do konkursu zgłaszane były projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz
propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane
przez organizacje pozarządowe w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2012 r. Nasze
stowarzyszenie zgłosiło do konkursu przeprowadzony w 2010 roku projekt
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„Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno –
ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy
Zielonki”. Projekt o łącznej wartości 43.073,05 zł był
zrealizowany przy wsparciu kwotą 15.000 zł właśnie przez
WFOŚiGW w Krakowie.
3. W rezultacie edukacyjnego projektu ekologicznego pt. „Wieś
też wie co z odpadami robi się”, zrealizowanego przez
Gminę Zielonki według pomysłu i przy współpracy z naszym
stowarzyszeniem, projekt ten został zgłoszony do konkursu
„Grant na edukację” realizowanego w ramach projektu
„Segreguj odpady - to się opłaca”, prowadzonego przez
Rekopol Organizację Odzysku SA, dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina
Zielonki otrzymała za ten projekt wyróżnienie.

4. Kontynuowaliśmy bieżącą prezentację działań stowarzyszenia na stale aktualizowanej,
stronie internetowej stowarzyszenia www.srgz.zielonki.pl lub http://srgz.zielonki.pl. To
założone w 2004 roku narzędzie komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi
działalnością stowarzyszenia, stanowi także uzupełniające narzędzie wymiany informacji
z uczestnikami naszych projektów.
5. Nadal „żyje” i dobrze się ma strona internetowa przeprowadzonej przez stowarzyszenie w
roku 2008 kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska No Promil No Problem”
www.bezpromilowo.pl .
6. Regularnie aktualizujemy informacje o Stowarzyszeniu w dostępnych darmowych i
niektórych odpłatnych portalach internetowych promujących działalność organizacji
pożytku publicznego.
7. Informacja o Stowarzyszeniu jest zarejestrowana w ogólnopolskiej, Internetowej bazie
organizacji
pozarządowych
prowadzonej
przez
Stowarzyszenie
Klon/Jawor
www.klon.org.pl (http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=93472&p=daneOgolne), w bazie
organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://bopp.pozytek.gov.pl,
w
bazie
serwisu
internetowego
„jedenprocent.pl”
www.zielonki.jedenprocent.pl, w bazie serwisu internetowego www.1proc.org . w bazie
serwisu internetowego www.e-file.pl ,
8. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
9. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już ósmy
rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku czego na
realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy od naszych darczyńców sumę
33.246,20 zł.
10. Stowarzyszenie od początku swojej działalności prowadzi działania, polegające na
pozyskiwaniu środków na działalność statutową organizacji, które otrzymujemy głównie
poprzez pisanie wniosków i realizację projektów grantowych, a także z otrzymywanych
darowizn (usług, finansowych) od firm oraz osób prywatnych. Jak dotychczas
pozyskaliśmy w sumie:
a) z odpisu 1% podatku dochodowego - kwotę 170.918,70 zł,
b) z darowizn od osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku - kwotę
80.636,94 zł.
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę ponad 500.000 zł .
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11. Od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne na łączną sumę ponad 730.000 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+”. Zarząd stowarzyszenia i Pan
Arnold Kuźniarski, po zakończeniu II kadencji i wyborze na następną, kontynuował pracę
społeczną w tym stowarzyszeniu jako Wiceprzewodniczący Rady tego stowarzyszenia. Rada
Stowarzyszenia dokonywała oceny wniosków grantowych, jakie wpływały na kolejne
konkursy ogłaszane w związku z realizacją ww. Strategii.
Współpracowaliśmy realizując wspólnie ekologiczne projekty edukacyjne „Energia z Kosza”
(laureat w konkursie na EKO-Projekt woj. małopolskiego), „Błyszczę przykładem Oszczędzam wodę”
Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z organami gmin w zakresie projektów ekologicznych realizowanych w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego, w zakresie tworzenia klimatu
sprzyjającego uczestnictwu mieszkańców w budowie infrastruktury gminy, poprzez
uczestnictwo w zebraniach mieszkańców, spotkaniach z projektantami, przygotowaniu
wniosków finansowych, etc.
W lutym 2012 organizowaliśmy w Zielonkach spotkanie Pełnomocników wójtów i burmistrzów
do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pedagogów, psychologów,
wychowawców, pod hasłem „kto nie buduje, musi burzyć”. Podczas spotkania dyskutowano
pomysły na poprawę skuteczności profilaktyki realizowanej w szkołach i w gminach oraz
ujednolicania wspólnych działań. Zaprezentowany został również realizowany w Gminie
Zielonki zintegrowany system profilaktyki.
Fundacja „Dar Serca” z siedzibą w Skale
W październiku podjęliśmy współpracę z Fundacją polegającą na wspieraniu jej działań
statutowych w obszarze pomocy zwierzetom, m.in.:
- poprawy bytu zwierząt przebywających w trudnych warunkach – pakiet POMOC dla
właściciela,
- standardowej i ponad standardowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych,
przebywających w domach tymczasowych,
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych celem dokarmiania kotów wolno żyjących i
wspierania osób bezinteresownie dokarmiających bezdomne zwierzęta,
- adopcji stałej zwierząt bezdomnych – dom stały – pakiet dla właściciela,
- adopcji zastępczej zwierząt bezdomnych – dom tymczasowy – pakiet dla opiekuna,
- zwrotu kosztów stałych pracy wolontariuszy Grupy Inicjatywnej (koszty transportu, usług
telekomunikacyjnych, materiałów informacyjnych),
- innych (organizacja aukcji zwierząt, pokazów, konkursów).
Fundacja współpracuje z lokalną inicjatywą obywatelską „Grupa Inicjatywną Przyjaciół
Zwierząt „Zielona Łąka” w Zielonkach.
W ramach trójstronnej współpracy wsparliśmy działalność Fundacji kwotą 2.397 zł
pochodzącą z akcji podatkowej 1% za 2011 rok.
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Federacja Zielonych GAJA
W ramach kreowania ekologicznej polityki edukacyjnej, złożyliśmy ofertę współpracy do
Federacji Zielonych GAJA przy organizacji seminariów/konferencji w ramach projektu
„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest”.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2012 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
2. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
3. Podmioty prawne i osoby prywatne – współrealizatorzy projektów tacy jak:
Stowarzyszenie „Korona Północnego Krakowa”, „Stowarzyszenie Promujące Młodych
Artystów” z siedzibą w Zielonkach, Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja”,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Solny Gwarek” z Wieliczki,
4. Urząd Gminy Zielonki
5. Stowarzyszenie Wspomagania Rodziny i Rozwoju Wsi Zachariasz
6. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki
7. Samorządowe Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krakowie
8. Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” w Ojcowie
9. Grupa Naukowa Pro Futuro
10. Firmy prywatne – sponsorzy.

VIII. INNE DZIAŁANIA
1.

Stowarzyszenie, poprzez swojego członka Jacka Pietrzyka, kontynuowało współpracę z
Kołem Naukowym „Ekospirit” działającym przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki
Surowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszającym studentów
specjalności Zagospodarowanie Surowców i Odpadów, a także z Grupą Naukową Pro
Futuro Fundacji dla Akademii Górniczo - Hutniczej. Korzystając z potencjału naukowego
uczelni i zaangażowania studentów, zrealizowaliśmy wspólnie projekt „AZBEST is NOT
the BEST” oraz uruchamiamy w 2013 roku dwa kolejne młodzieżowe projekty
ekologiczne pn. „Świadomy Nauczyciel = Świadomy Uczeń = Świadome Społeczeństwo”
i „Błyszczę przykładem- oszczędzam wodę”.

2.

Pan Arnold Kuźniarski został powołany uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego
na członka komisji konkursowych w obszarze Wsparcie Sektora oraz Turystyka i
Krajoznawstwo, reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w procesie oceny
wniosków. Członkowie komisji dokonywali oceny ofert złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
dziedzinach „Małopolska Gościnna” oraz „Promocja i organizacja wolontariatu” w 2012 r.,
organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach „Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012”,

3.

Braliśmy udział w akcjach ekologicznych typu: sprzątanie świata, zbiórka zużytych opon,
zbiórka baterii.

4.

Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.
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5.

W ramach kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów”
z siedzibą w Zielonkach, w dniu 6 stycznia 2012 r. zorganizowaliśmy koncert kolęd
„GLORIA IN EXCELSIS DEO czyli BOŻE NARODZENIE W NAJPIĘKNIEJSZYCH
KOLĘDACH” w: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w
Zielonkach. Wykonawcami byli: Liu Qianran (Chiny) - sopran i Profesor Akademii
Muzycznej Bogumiła Gizbert-Studnicka – akompaniament.

6.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-5) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „Sprawozdanie o
kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r.”

7.

Wzięliśmy udział w badaniu dotyczącym współpracy lokalnych organizacji z miejscowymi
„lokalnymi grupami działania” (LGD) finansowanymi z Osi 4 LEADER. Badanie dotyczyło
okresu 2008-2011 i współpracy ze stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa.
Organizatorem badania była Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.

8.

Wzięliśmy udział w konkursie na „Eko-projekt” w województwie małopolskim,
organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie. W konkursie brały udział projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz
propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane
przez organizacje pozarządowe w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2012 r. Do
konkursu zgłosiliśmy projekt realizowany w 2010 roku pn. „Przedstawienie zasad
racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy
Zielonki”.

9.

Pan Arnold Kuźniarski wydelegowany przez zarząd stowarzyszenia do współpracy w
ramach porozumienia z Lokalną Grupą Działania - Stowarzyszeniem „Korona
Północnego Krakowa”, został wybrany po raz trzeci na Wiceprzewodniczącego Rady
tego stowarzyszenia.

Zielonki, 11 lutego 2013 r.
-----------------------------------------(miejsce i data sporządzenia)

(-) Zarząd Stowarzyszenia
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