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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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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,
działalność charytatywna,

8.
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. Informacje organizacyjno – finansowe
W 2013 roku Walne Zgromadzenie odbyło się jeden raz, jako sprawozdawcze, przyjmujące
sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2012, udzielające absolutorium członkom
zarządu oraz nakreślające plan działania, plan dochodów i wydatków na rok 2013.
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 2013 roku stowarzyszenie otrzymało środki ze źródeł publicznych w wysokości
153.510,68 zł, w tym:
1. dotacje z Samorządu Województwa Małopolskiego:
a) projekt pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” – 20.000 zł,
b) projekt pt. „XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” - 10.000 zł;
2. z działalności odpłatnej wykonywanej na rzecz:
a) Gminy Zielonki – 5.000 zł,
b) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 118.510,68 zł.
Informację o działalności finansowej Stowarzyszenia za 2013 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.
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Stowarzyszenie kontynuuje rozpoczętą 1 marca 2010 roku współpracę z „Biurem
Rachunkowym Dorota Brzeska” z siedzibą w Bibicach przy ul. T.Kościuszki 61, 32-087
Bibice, prowadzącą obsługę finansową Stowarzyszenia.
Od 2009 roku stowarzyszenie, jako przedstawiciel sektora społecznego, jest członkiem
zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa” z
siedzibą w Raciborowicach 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 2013 roku można wyróżnić:
a) przyjęcie zasad rozliczania podróży służbowych,
b) 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;
c) podjęcie działalność odpłatnej pożytku publicznego w postaci zadania polegającego na
realizacji w 2013 roku na zamówienie Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie usług w
zakresie organizacji zakwaterowania i wyżywienia studentów w trakcie wyjazdów studyjnych.
d) o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2012 rok na realizację
statutowych zadań działalności pożytku publicznego;
e) o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia, dochodów z wykonywanych
zleceń publicznych na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie;
f) o udziale stowarzyszenia w konkursach grantowych, do których następnie złożone zostały
wnioski o przyznanie dotacji oraz o wkładzie kosztów własnych do realizowanych projektów:
1. na realizację projektu pn. „Błyszczę Przykładem – Oszczędzam Wodę” w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., Fundacją dla AGH w Krakowie;
2. na realizację projektu pn. „Symbioza z Naturą” w ramach konkursu dotacyjnego
Fundacji Nasza Ziemia;
3. na realizację projektu pn. „Małopolska Akademia Mistrzów Ekologii” w ramach konkursu
dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie;
4. na realizację projektu pn. „Ec(h)o” w ramach konkursu dotacyjnego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
5. na realizację projektu pn. "posadźmy ławki pod budką" w ramach konkursu grantowego
Po Stronie Natury organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia;
6. na realizację projektu pn. "Rycerstwo ? Niewykluczone !" w ramach konkursu
grantowego na finansowanie projektów służących zwalczaniu wykluczenia społecznego
dzieci i młodzieży, organizowanego przez fundację Fundusz Społeczny Notariatu;
7. na realizację projektu pn. „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Zielonkach
gmina Zielonki” w ramach konkursu dotacyjnego Priorytet IX POKL Działania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, przy współpracy z Shamrock School of Languages Zielonki, organizowanego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
8. na realizację projektu pn. „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w Bibicach
gmina Zielonki” w ramach konkursu dotacyjnego Priorytet IX POKL Działania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego
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Kapitał Ludzki, przy współpracy z Shamrock School of Languages Zielonki,
organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
9. na realizację projektu pn. „Małopolska Akademia Mistrzów V” w ramach konkursu
dotacyjnego
Programu
Operacyjnego
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
10. 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.,
11. na realizację projektu pn. „„Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” w ramach
konkursu dotacyjnego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” Województwa
Małopolskiego w 2013 i 2014 r.
W 2013 r. z członkostwa w stowarzyszeniu zrezygnowała 1 osoba, w związku z czym na
koniec roku stowarzyszenie liczyło 27 członków.

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 2013 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 34.280,40 zł.
- Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie organizacji
zadań zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdów studyjnych dla studiów I stopnia
w ramach realizacji projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH - kierunki zamawiane,
o łącznej wartości 84.230,28 zł.
- Gminy Zielonki w zakresie: opracowania scenariuszy dla siedmiu obszarów tematycznych z
zakresu ochrony środowiska w wersji dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz prezentacje
multimedialne dotyczące każdego z tych obszarów, o wartości 5.000 zł w ramach realizacji
części zadania publicznego wspieranego z budżetu gminy, w ramach szerszego projektu
edukacyjnego obszaru Korony Północnego Krakowa pt. „Ec(h)o - environmental changes human obligation - (część II)”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III
gimnazjów z gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, KocmyrzówLuborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce. Projekt realizowany przy wsparciu środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem
Gminy Zielonki, Fundacji dla AGH w Krakowie (Grupa Naukowa Pro Futuro) oraz
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
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8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Deutsche Bank PBC w Krakowie – oddział w Zielonkach: kwota 12.671,87 zł na rachunkach
bankowych, plus kwota 133.093,60 zł jako część niewydatkowanych środków, które zostały
ulokowane na lokatach bankowych.

II. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Stowarzyszenie od 27 stycznia 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Krakowie pod numerem 0000048345.
Jako organizacja pożytku publicznego dziewiąty 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 25.744,80 zł.
Wśród najważniejszych zadań finansowanych w 2013 roku ze zgromadzonych funduszy 1%
można wymienić:
a) wsparcie szkół, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych, innych stowarzyszeń i
podmiotów kultury z gminy Zielonki i powiatu krakowskiego, którym przekazaliśmy już
łącznie sumę ponad 27.773 zł;
Było to możliwe dzięki podjętej współpracy z ww. podmiotami, 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) artystyczny projekt edukacyjny promujący solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie
młodzież pt. „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”;
c) artystyczny projekt edukacyjny promujący solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie
młodzież pt. „XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”.
Pozostałe darowizny pieniężne, jakie stowarzyszenie pozyskało w 2013 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 2014 środki z odpisu podatkowego 1% planujemy wydatkować na udział
własny w następujących projektach edukacyjnych:
 na realizację edukacyjnego projektu ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów
pn. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)” w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Koronna Północnego Krakowa, Gminą Zielonki i Fundacją dla AGH w
Krakowie (Grupa Naukowa Pro Futuro);
 na realizację artystycznego projektu edukacyjnego pn. „„Bogumiła Gizbert-Studnicka
zaprasza na koncert”, na który staramy się pozyskać dotację Samorządu Województwa
Małopolskiego,
 na realizację edukacyjnego projektu „Małopolska Akademia Mistrzów Ekologii” dla
młodych liderów w wieku 18-25 lat, skierowany na rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi
i ich zainteresowań w obszarze nauk przyrodniczych.
Planujemy również kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, ochotniczymi
strażami pożarnymi i innymi organizacjami społecznymi oraz grupami nieformalnymi z terenu
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gminy Zielonki i okolic, podejmując na rzecz wspólnych inicjatyw, organizację kolejnej akcji
pozyskania środków z odpisu podatkowego 1% za rok 2013.
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 2013 r. średnio z 5 wolontariuszami.
Wykonywali oni zróżnicowane prace – od drobnych prac administracyjnych do aktywnego
udziału w realizowanych przez stowarzyszenie projektach.
Zarządzanie Stowarzyszeniem odbywa się również w oparciu o społeczną pracę członków
stowarzyszenia (wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pracują na rzecz
stowarzyszenia nieodpłatnie).
Wolontariuszami byli wysoko kwalifikowani pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców
oraz studenci, a pomagający Stowarzyszeniu w swoim wolnym czasie oraz współrealizujący
nasze projekty. Należą do nich urzędnicy, graficy komputerowi, informatycy, PR-owcy,
pracownicy socjalni, osoby prowadzące projekty wolontariackie w miejscu swojego
zatrudnienia.
Poza pracami specjalistycznymi zlecanymi umowami w ramach prowadzonych projektów,
wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są przez wolontariuszy. Ochotnicy
uczestniczą na każdym etapie realizowanych projektów.
Projekty prowadzone w ramach edukacji dzieci i dorosłych, koordynowane są przez
wolontariuszy.
Wolontariusze pracowali dla Stowarzyszenia w sposób doraźny, lecz systematycznie.
Stało się zasadą, że członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz mieszkańców gminy
Zielonki. Do tej pory Stowarzyszenie nie realizowało projektów, które z założenia skierowane
byłyby wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Swoje projekty staramy się kierować
przede wszystkim do młodzieży z naszej gminy lub powiatu krakowskiego.

IV. REALIZOWANE PROJEKTY
1. Ekologiczny projekt edukacyjny „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 zakładał także zaangażowanie rodziców w prace
domowe dzieci, co pozwoliło 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.
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W ramach projektu odwiedziliśmy 24 Szkoły Podstawowe w 7 gminach. W zajęciach
dotyczących problematyki zasobów wodnych udział wzięło ponad 100 klas.
W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy:
1. Konkurs pn. „Ankieta zużycia wody w domu” – zadanie polegało na przeprowadzeniu przez
ucznia ankiety wśród trzech dorosłych osób.
2. Konkurs na makietę oczyszczalni ścieków – zadanie polegało na przygotowaniu przez 3-5
osobowe zespoły makiety oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Projekt prezentowany był również, jako wzorcowy edukacyjny projekt ekologiczny na
festiwalu recyklingu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2013 roku zorganizowanym z okazji jubileuszu 20-lecia
Wojewódzkiego Funduszu.
Przy koszcie całkowitym w wysokości 18.796,38 zł, projekt uzyskał w 2012 roku wsparcie
Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 4.000 zł, a działania zrealizowane w 2013 roku
zostały sfinansowane ze środków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w ramach
nagrody jaką to stowarzyszenie otrzymało z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za Eko-Projekt Województwa Małopolskiego,
który realizowany był z pomysłu i wykonania naszego stowarzyszenia; projekt został również
wsparty środkami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. oraz
środkami Fundacji dla AGH w Krakowie w wysokości 4.484 zł. Wkład własny stowarzyszenia,
to głównie wkład rzeczowy w postaci wykonanej pracy.

2. Projekt edukacyjny „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”
Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 r. W
2000 r. na krótko zmienił nazwę na cykl „Młodzi w Filharmonii” i był prowadzony przez
Filharmonię Krakowską (FK). Jednak po rezygnacji FK z tego projektu nastąpił powrót do
pierwotnej nazwy, poszerzając ofertę o koncerty w muzeach, kościołach, Instytucie
Goethego, Konsulacie Austriackim i Francuskim, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w
Krakowie, w wielu krakowskich teatrach itp.
W 2013 roku nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
Przedmiotem projektu była kolejna edycja tego cyklu, która obejmowała 7 koncertów bardzo
zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywały się w pięknych wnętrzach
krakowskich barokowych kościołów oraz w prestiżowych salonach i teatralnych salach.
Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem
laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół
muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami,
wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza,
rzeźbiarza, 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.
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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, które istnieją nieprzerwanie od 1996 roku 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, gdyż taniec przeżywa obecnie swój wielki renesans i cieszy się
dużą popularnością.
Cele projektu
Koncerty promują młodych, utalentowanych artystów muzyków – uczniów szkół muzycznych,
studentów, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni, służą ich rozwojowi artystycznemu.
Koncerty te zmierzają do prezentacji dzieł sztuki w nowym ujęciu i doprowadzają do
niezależnych, bardzo odważnych inicjatyw artystycznych. Łączą muzykę z poezją wielkich
twórców literatury polskiej.
Włączenie do grona wykonawców profesjonalistów (profesorów i mistrzów) ma cel
edukacyjny i jest gwarancją obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu
krąg odbiorców zostaje poszerzony o melomanów krakowskich, jak również turystów. Dla
wszystkich słuchaczy dodatkowym doznaniem jest możliwość podziwiania pięknych wnętrz
kościelnych oraz salonów w czasie przerw i po zakończeniu koncertu.
Opis projektu
Koncerty promowały młodych, utalentowanych artystów muzyków-studentów, uczniów szkół
średnich z całej Polski, absolwentów i doktorantów wyższych uczelni, służąc ich rozwojowi
artystycznemu.
Na koncertach prezentowano dzieła sztuki w nowym ujęciu, ponadto łączono muzykę z
poezją wielkich twórców. Włączono do grona wykonawców profesjonalistów w celu
edukacyjnym i zagwarantowało to wykonanie koncertu na wysokim poziomie.
Koncerty zostały wykonane w pięknych wnętrzach.
Zrealizowanych zostało 7 koncertów:
1.

24.03.2013 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
Wykonawcy
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,
Monika Rasiewicz - recytacja.

2.

W programie
J.S.Bach - Wariacje Goldbergowskie BWV 988 na
klawesyn solo,
Poezje: Miron Białoszewski - "Stara Pieśń na Binarową
Cyprian Kamil Norwid - "Rzecz o Wolności Słowa",
Karol Wojtyła - "Tryptyk Rzymski"
Konstanty Ildefons Gałczyński - "Uwertura o Nocy
Czerwcowej"

10.04.2013 - Kościół Św. Maksymiliana w Tarnowie, ul. Urszulańska 9
Wykonawcy
Trio „Św. Stanisława”:
Elżbieta Górka – skrzypce
barokowe,
Konrad Górka – wiolonczela
barokowa,
Bogumiła Gizbert-Studnicka –

W programie
Adam Jarzębski - Canzona Terza, Susanna Videns
Jan Kochanowski - Pieśń 1 i 2 (z Księgi Pieśni Pierwsze)
- Wstęp i tekst panny 1 z "Pieśni Świętojańskiej"
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata A-Dur KV12 –
Andante, Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata B-Dur KV15 -
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klawesyn
Andrzej Król – recytacje.

3.

Andante Maestoso, Allegro Grazioso
Thomas Steams Eliot - Jarosław Marek Rymkiewicz "Środa Popielcowa”
Antonio Vivaldi– Sonata e-moll RV40 – Largo, Allegro,
Largo, Allegro - Koncert E-Dur Op.8 ,,Wiosna” –
Allegro,Largo, Allegro
Miron Białoszewski - "Sztuki piękne mojego pokoju" "Ballada z makaty"
Joseph Haydn – Trio g-moll Hob.XV/1 –
Moderato,Menuet, Presto

14.04.2013 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
Wykonawcy

W programie

Trio „Św. Stanisława”:
Elżbieta Górka – skrzypce
barokowe,
Konrad Górka – wiolonczela
barokowa,
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,
Monika Rasiewicz – recytacje.

4.

Adam Jarzębski - Canzona Terza, Susanna Videns,
Jan Kochanowski - Pieśń 1 i 2 (z Księgi Pieśni Pierwsze) Wstęp i tekst panny 1 z "Pieśni Świętojańskiej"
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata A-Dur KV12 –
Andante, Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata B-Dur KV15 - Andante
Maestoso, Allegro Grazioso
Thomas Steams Eliot - Jarosław Marek Rymkiewicz "Środa Popielcowa”
Antonio Vivaldi– Sonata e-moll RV40 – Largo, Allegro,
Largo, Allegro
Miron Białoszewski - "Sztuki piękne mojego pokoju" "Ballada z makaty"
Joseph – Trio g-moll Hob.XV/1 – Moderato,Menuet,
Presto

14.05.2013 Kościół Św. Maksymiliana w Tarnowie, ul. Urszulańska 9
Wykonawcy

W programie

Zespół Mozarteum: Urszula
Rojek - liryczny sopran
koloraturowy,
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,
Andrzej Król – recytacje.

5.

J.S.Bach - „Magnificat” - aria „Quia respexit”, Kantata nr
51- „Jauchzett Gott in allen Landen”
G.F.Händel: Oratorium „Mesjasz“- aria „How beautiful“,
aria „ He shall“, aria „ Rejoice“
G.F.Händel: Oratorium „Josua”- aria „Oh, had J Jubals
lyre”
J. Haydn: Oratorium „Pory roku” - aria Gabriela „ Nun
beut die Flur”
W. A. Mozart - Rondo D-dur KV 485 klawesyn solo
W. A. Mozart - „Exsultate Jubilate” KV 165 Allegro,
Recitativo, Larghetto, Allegro non troppo,
Poezje: Karola Wojtyły, Czesława Miłosza.

01.06.2013 – Galeria Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie,
ul. Cybulskiego 9
Koncert z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki
Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II st. Wokół Beethovena „SYMFONIA RADOŚCI”

Wykonawcy

W programie

Krośnieński
Kwartet
Saksofonowy: Michał Ochab,
Michał
Leśniak,
Dominika
Szczepanik, Adrian Szajna
Kwartet smyczkowy Denouement:
Jan
Pietkiewicz,
Aleksandra
Buczna, Damian Kułakowski,
Karolina Drewnik

L. van Beethoven, W. A. Mozart, S. Kisielewski, W.
Lutosławski, L. Różycki
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Kwartet smyczkowy Stringendo
quartet: Aleksandra Steczkowska,
Maksymilian Wojczuk, Mateusz
Doniec, Agata Jonczak
Duet: Natalia Nowak, Kinga
Nowak
Duet: Magda Miziołek, Michalina
Rzeszutek

6.

7.

26.06.2013 – Instytut Goethego w Krakowie, Rynek Główny 20
Wykonawcy

W programie

Zespół „Giuliani”: Jacek Serczyk –
gitara klasyczna,
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn,

A. Vivaldi, L. van Beethoven, W. A. Mozart, L. Boccherini,
G. Sanz,

10.07.2013 – Galeria Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie
Wykonawcy
Zespół „Musica Graziosa”:
Paulina Tkaczyk – flet traverso,
klawesyn,
Bogumiła Gizbert-Studnicka –
klawesyn

W programie
Nicolas Chédeville, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, C. Balbastre, J. Ph. Rameau.

Rezultaty mierzalne
Na siedmiu koncertach w kościołach, w salonie Instytutu Goethego, Konsulatu Generalnego
Austrii, Sali Fontany Muzeum Historycznego miasta Krakowa gościło około 850 osób.
Na całość projektu złożyło się siedem działań, w tym:
- opracowanie i przygotowanie programu poszczególnych koncertów,
- opracowanie autorskie scenografii, słowa wstępnego koncertów muzyczno - poetyckich oraz
projektu materiałów promocyjnych poszczególnych koncertów,
- druk materiałów reklamowych,
- plakatowanie, rozsyłanie i roznoszenie materiałów reklamowych,
- przeprowadzenie prób koncertow,
- wykonanie 7 koncertów,
- podsumowanie merytoryczne i finansowe.
Opis rezultatów projektu
Młodzi artyści, którzy byli promowani na koncertach, nabyli nowych doświadczeń, występując
sami z utworami solowymi i kameralnymi jak również z mistrzami – muzykami
profesjonalnymi.
Występy przed szeroką publicznością były dla nich nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale
również przygotowaniem do zawodowej pracy artystycznej.
Odbiorcami muzyki byli melomani z Polski i zagranicy oraz szerokie grono młodych z całego
Województwa Małopolskiego.
Proponowane koncerty połączone z poezją wybitnych polskich twórców i poetów dzięki
świeżemu spojrzeniu reżyserów, zachęciły do sięgania do kolejnych utworów tego gatunku
nie tylko melomanów, ale i innych zwykłych ludzi, którzy odkrywają tę sztukę z ciekawością i
radością. Tu również należy podkreślić fakt, że zaproponowany sposób prezentacji sztuki
klasycznej docierał do młodych ludzi, rozwijając w nich zainteresowanie kulturą i sztuką.
Przedstawiając koncerty w kościołach barokowych i salonach Krakowa promowaliśmy je
wśród mieszkańców i turystów przebywających w Krakowie, co również przyczyniło się do
promocji Małopolski, jako Województwa wspierającego rozwój kultury i sztuki.
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Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 20.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 25.062,63 zł. Finansowy udział
własny stowarzyszenia to kwota 4.112,63 zł.

3. 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
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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.
Realizacja 2012-2013
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
obejmowała 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.
Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu
drogowego, którą konsultował ze stowarzyszeniem. Jednocześnie wykonawca projektował
projekty graficzne znaków mających prowadzić do poszczególnych obiektów zabytkowych.
Wykonawca występując w imieniu stowarzyszenia, wystąpił do zarządców dróg:
wojewódzkiej, powiatowych i gminnych oraz do Małopolskiej Organizacji Turystycznej z
wnioskiem o uzgodnienie projektów stałej organizacji ruchu drogowego lokalizujących
oznakowanie drogowe kierujące do planowanych we wniosku obiektów zabytkowych. Po
weryfikacji w terenie proponowanych lokalizacji, zarządcy ww. dróg wydali pozytywne
uzgodnienia lokalizacji oznakowania w pasach drogowych zarządzanych przez nich dróg.
W oparciu o ostatecznie uzgodnione projekty stałej organizacji ruchu drogowego, które
wskazały docelową ilość poszczególnych rodzajów znaków drogowych, dokonano korekty
wniosku o dofinansowanie i wystąpiono do samorządu województwa z wnioskiem o zawarcie
aneksu do umowy. Do wniosku załączono uzgodnione projekty stałej organizacji ruchu
drogowego.
W październiku 2013 r. wykonawca posadowił oznakowanie w terenie, pod nadzorem
inwestorskim sprawowanym w imieniu stowarzyszenia przez firmę Mirpol Mirosław Franczyk.
Znaki zostały oznaczone zgodnie z księgą wizualizacji.
Rezultaty
Ostatecznie w ramach projektu wykonano:
1. projekty organizacji ruchu drogowego wraz z projektami graficznymi znaków,

2. uzgodnienie projektu organizacji ruchu z pozyskaniem zgody na prace w pasie
drogowym, z zarządcami dróg i z Małopolską Organizacją Turystyczną,
3. wykonanie, montaż, dostawę oraz posadowienie w terenie oznakowania drogowego w
łącznej liczbie 60 znaków, w tym:
1) 41 sztuk znaków typu: E8 do E12a, wraz konstrukcjami wsporczymi i elementami
mocującymi,
2) 9 sztuk znaku typu E22b, wraz konstrukcjami wsporczymi (na 2 słupkach) i
elementami mocującymi,
3) 10 sztuk znaków typu E22a, wraz z konstrukcjami wsporczymi i elementami
mocującymi,
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Stronę wizualną rezultatów projektu prezentujemy pod poniższymi linkami:
http://srgztest.zielonki.pl/nowa/images/stories/Karta_projektu_DROGOWE_OZNAKOWAN
IE_ATRAKCJI_TURYSTYCZNYCH_GMINY_ZIELONKI2.pdf
https://picasaweb.google.com/103407848813556494162/DrogoweOznakowanieAtrakcjiTu
rystycznychGminyZielonkiZdjeciaOznakowanychZabytkow
https://picasaweb.google.com/103407848813556494162/DrogoweOznakowanieAtrakcjiTu
rystycznychGminyZielonkiPiktogramyZabytkow
https://picasaweb.google.com/103407848813556494162/DrogoweOznakowanieAtrakcjiTu
rystycznychGminyZielonkiZdjeciaOznakowaniaWTerenie
Przy koszcie całkowitym projektu w wysokości 47.399,30 zł, projekt uzyskał wsparcie
finansowe Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 25.000 zł w ramach
środków Unii Europejskiej działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a udział własny stowarzyszenia
wyniósł 22.399,30 zł.

4. Projekt kulturowy „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony
Północnego Krakowa”
W roku 2013 kontynuowaliśmy projekt rozpoczęty w IV kwartale 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 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
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.

5. Ekologiczny projekt edukacyjny pn. „Ec(h)o”.
Realizator projektu
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Grupą Naukową Pro Futuro
(Fundacja dla AGH w Krakowie), Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa.
Opis projektu, zadania, przewidywane rezultaty
Projekt realizowany jako część szerszego projektu edukacyjnego obszaru Korony
Północnego Krakowa pt. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)”,
skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów z gmin: Liszki,
Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, IgołomiaWawrzeńczyce. Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji dla AGH (Grupa Naukowa Pro
Futuro) oraz Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z udziałem Gminy Zielonki.
Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w prowadzeniu projektów z zakresu edukacji ekologicznej
zidentyfikowaliśmy potrzebę rozszerzenia oferty edukacyjnej. Dotychczas prowadzone
działania skupiały się na szczegółowo wskazanym temacie jak np. odpady czy woda.
Wyciągając wnioski z poprzednich działań zauważamy, że zapotrzebowanie szkół na
uzupełniające się treści jest zróżnicowane. Dlatego opracowaliśmy i wdrażamy program
umożliwiający szkołom wybór tematu zajęć dodatkowych dostosowanego do potrzeb
konkretnej klasy. W ramach oferty proponujemy poruszenie kwestii wielu komponentów
środowiska: Poza popularnymi wśród edukacji ekologicznej tematami dotyczącymi
oszczędzania wody i sortowania odpadów, przygotowane zostaną lekcje dotyczące takich
dziedzin jak: hałas i wibracje, jakość powietrza, zasoby naturalne, czy energetyka
konwencjonalna i odnawialna. Zajęcia szkolne oparte są głównie na praktycznym
wykorzystaniu prezentowanych treści. Projekt w I części skierowany jest do uczniów klas IVVI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum wszystkich szkół z terenu Gminy Zielonki.
Jednocześnie wniosek dotyczący przedmiotowego projektu został złożony w 2013 r. w
WFOŚiGW w Krakowie w celu rozbudowania projektu poza obszar Gminy Zielonki oraz o
dodatkowy element polegający na opracowaniu gry edukacyjnej o tematyce ekologicznej
opartej na założeniach odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jak w grze CUDER oraz
oddziałującej ekonomicznie jak gra typu eurobiznes.
Cel ogólny
Poszerzenie oferty edukacyjnej nauk przyrodniczych z udziałem organizacji zewnętrznych.
Cele szczegółowe
1. Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych wśród około 125 uczniów (około 60 w Gminie
Zielonki) klas szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjalnych (I-III).
2. Wypracowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za zasoby środowiska.
3. Przybliżenie tematyki środowiskowej rodzicom poprzez udział w ankiecie.
4. Praktyczne wykorzystanie dostępnych w Internecie danych o środowisku.
Beneficjenci
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum.
Beneficjenci pośredni
- Nauczyciele biorący udział w zajęciach.
- Rodzice uczniów biorący udział w badaniach ankietowych.
Rezultaty
Do końca 2013 roku został przygotowany program zajęć w 7 obszarach tematycznych
obejmujący opracowanie konspektów zajęć, prezentacji multimedialnych oraz ankiety
dotyczącej gospodarowania odpadami.
Tematyka zajęć przedstawia następujące zagadnienia:
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Woda i ścieki
Odpady
Hałas i wibracje
Powietrze
Obszary Natura 2000
Energetyka
Surowce Naturalne

W 2014 roku odbędą się zajęcia we wcześniej rekrutowanych szkołach. W przypadku
pozytywnej decyzji WFOŚiGW w Krakowie o dofinansowaniu projektu, rozpocznie się jego
rozbudowa poza obszar Gminy Zielonki.
Na realizację dotychczasowej części projektu pozyskaliśmy w 2013 roku środki Samorządu
Gminy Zielonki w wysokości 5.000,00 zł.

6. Projekt edukacyjny „XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w
Krakowie””
XIII międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” istnieje od 2000 roku i wspiera
twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Przedmiotem zadania jest organizacja
kolejnego XIII już festiwalu, którego celem, między innymi, jest wymiana doświadczeń
młodych artystów z ich młodymi partnerami z zagranicy oraz z ich mistrzami – profesorami.
W 2013 roku nasze stowarzyszenie przyjęło na siebie organizację tego projektu
współpracując ze Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów z Zielonek.
Projekt stwarza szanse dla młodych artystów, żeby wymienić się doświadczeniami,
zadebiutować, wspólnie stworzyć nowe premiery spektakli operowych i spektakli muzyczno –
tanecznych w nowym ujęciu reżyserskim. Projekt pomaga młodym artystom 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, służy rozwojowi ich talentów. Projekt dostarcza turystom, tak polskim jak i
zagranicznym w okresie wakacyjnym i turystycznym wielu atrakcji artystycznych na wysokim
poziomie.
Koncerty mistrzów z młodymi wykonawcami: uczniami szkół muzycznych, studentami i
doktorantami Akademii Muzycznych z Polski i z zagranicy wprowadzają młodych adeptów w
profesjonalny świat sztuki i zawód muzyka, rozwija ich talent i doświadczenie. W trakcie
studiów, jak również po ich ukończeniu nikt się młodymi artystami nie zajmuje. Młodych
adeptów sztuki nikt nie uczy zachowania na scenie, opanowania tremy scenicznej, napisania
poprawnej notki artystycznej do programów koncertowych, dopasowania odpowiedniego
stroju do sali koncertowej, czy wnętrza, w którym koncert się odbywa. Koncerty te służą temu
celowi.
Adresaci
Adresatami planowanych koncertów jest bardzo szerokie grono słuchaczy, których nie stać
finansowo na zapłacenie biletu np. do Filharmonii, Teatru, Opery, itp., ponieważ wstęp na
koncerty jest wolny. Na tych koncertach, które istnieją nieprzerwanie od 2000 roku,
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 przyciągają dodatkowo nową publiczność młodych.
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Cele projektu
Koncerty promują młodych, utalentowanych artystów muzyków – uczniów i studentów szkół
muzycznych oraz uczelni wyższych z Polski i z zagranicy. Wspólne koncerty kameralne są
dla nich niezwykle kształcące, gdyż pozwalają na żywą wymianę doświadczeń, służą
nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, wprowadzają młodych adeptów w
profesjonalny świat sztuki i zawód muzyka, rozwijają ich talent i doświadczenie. Koncerty
mistrzów z młodymi wykonawcami uczą zachowania na scenie, opanowania tremy
scenicznej, a przygotowania do koncertu szkolą w pisaniu poprawnej notki artystycznej do
programów koncertowych, dopasowania odpowiedniego stroju do sali koncertowej, czy
wnętrza, w którym koncert się odbywa.
Włączenie do grona wykonawców profesjonalistów (profesorów i mistrzów) ma cel
edukacyjny i jest gwarancją obcowania ze sztuką na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu
krąg odbiorców zostaje poszerzony o melomanów krakowskich, jak również turystów. Dla
wszystkich słuchaczy dodatkowym doznaniem jest możliwość podziwiania pięknych wnętrz
kościołów oraz salonów w czasie przerw i po zakończeniu koncertu.
Na rok 2013 zaplanowaliśmy cykl różnorodnych koncertów, dzięki którym zaspokoiliśmy
oczekiwania większej liczby słuchaczy.
Opis projektu
Koncerty promowały młodych, utalentowanych artystów muzyków z Polski i zagranicy.
Wspólne koncerty kameralne są dla nich niezwykle kształcące, pozwalające na żywą
wymianę
doświadczeń,
służące
nawiązywaniu
międzynarodowych
kontaktów,
wprowadzające młodych adeptów w profesjonalny świat sztuki i zawód muzyka, rozwijające
ich talent i doświadczenie.
Koncerty cieszyły się dużą popularnością. Z roku na rok Festiwal odwiedza coraz większa
rzesza publiczności. W 2013 roku na każdym koncercie było ok. 200-300 osób.
Zrealizowaliśmy 3 koncerty:
1. 3 września 2013 r. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, Plac Mariański 5
Z recitalem organowym "Wokół J.S.Bacha" - Natascha Reich z Austrii.
2. 4 września 2013 r. Kościół O.O. Franciszkanów w Krakowie, ul. Franciszkańska 3
Zespół "Giuliani": Jacek Serczyk, Bogumiła Gizbert-Studnicka - klawesyn.
W programie: A. Vivaldi, L. Boccherini, L. van Beethoven oraz utwory solowe między innymi
A. Diabelli.
3. 5 września 2013 r. Kościół O.O. Franciszkanów w Krakowie, ul. Franciszkańska 3
Zespół "Cantica Sacra": Katarzyna Puch - sopran, Vicki Melin - flet traverso, Klaudia Matlak skrzypce barokowe, Julia Karpeta - viola da gamba, Paulina Tkaczyk - klawesyn
W programie: F. Couperin, J.B. de Boismortier, J.M. Leclair, A. Vivaldi.
Rezultaty mierzalne
Na trzech koncertach w kościołach gościło około 800 osób.
Na realizację projektu składają się cztery działania, w tym:
1. Działania przygotowawcze: ustalenie repertuaru koncertów, dobór artystów, wybór miejsc
koncertów.
2. Przygotowanie i realizacja koncertów: próby z artystami, realizacja 3 koncertów.
3. Promocja zadania: opracowanie projektu materiałów promocyjnych poszczególnych
koncertów zlecenie do druku i druk materiałów reklamowych, plakatowanie, rozsyłanie i
roznoszenie materiałów reklamowych.
4. Przygotowanie podsumowania merytorycznego i finansowego zadania.
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Opis rezultatów projektu
Artyści polscy i zagraniczni byli promowani na koncertach, nabyli nowych doświadczeń,
występując z utworami solowymi i kameralnymi.
Występy przed szeroką publicznością były dla nich nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale
również przygotowaniem do zawodowej pracy artystycznej.
Odbiorcami muzyki byli melomani z Polski i zagranicy oraz szerokie grono młodych z całego
Województwa Małopolskiego.
Przedstawiając koncerty w kościołach Krakowa promowaliśmy je wśród mieszkańców i
turystów przebywających w mieście, co również przyczyniło się do promocji Małopolski, jako
Województwa wspierającego rozwój kultury i sztuki.
Na realizacje projektu uzyskaliśmy dotację Samorządu Województwa Małopolskiego w
wysokości 10.000 zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 12.270,12 zł. Finansowy udział
własny stowarzyszenia, to kwota 2.270,12 zł.

7. Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w
Zielonkach gmina Zielonki”
Opis projektu
Projekt realizowany od października 2013 do czerwca 2014 roku w partnerstwie z Shamrock
School of Languages Zielonki. Niniejszy projekt to dla dzieci ogromna szansa poznawania
języka angielskiego oraz rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez
zajęcia artystyczne z elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z
językiem za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich poprzez
warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia. Uczestnicy projektu mają
zagwarantowane bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze,
materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną kadrę trenerską,
certyfikat końcowy.
Projekt obejmuje:
- 30 h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (45 min 1 raz w tygodniu, co tydzień)
- 13 h zajęć task-based (artystycznych) w grupach (60 min co dwa tygodnie)
- 35 h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności).
W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę z podstawowych słówek języka angielskiego,
nauczą się wielu piosenek i reagowania na podstawowe zwroty, poznają zwyczaje krajów
anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne, nauczą się pracy w zespole przy okazji
przygotowania przedstawienia.
Beneficjenci
Grupę docelową w projekcie stanowi 65 dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej w Zielonkach.
Cele projektu

Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego oraz rozwój ekspresji kulturalnej
poprzez warsztaty artystyczno-językowe u uczniów klas 0 w ZS w Zielonkach.
Projekt realizowany ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w wysokości 49.781,36 zł.
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8. Projekt edukacyjny „Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy SP w
Bibicach gmina Zielonki”
Projekt bliźniaczy do projektu opisanego wyżej pt. „Im wcześniej tym lepiej – projekt
rozwojowy SP w Zielonkach gmina Zielonki”, który będzie realizowany dla odmiany w szkole
podstawowej w Bibicach od września 2014 r. w ramach środków pozyskanych z Unii
Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Samorząd
Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

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 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 (Fundacja dla AGH) zrzeszającą doktorantów krakowskich uczelni.
Korzystając z potencjału naukowego uczelni oraz zaangażowania studentów, 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”, „Świadomy nauczyciel –
Świadomy uczeń – Świadome społeczeństwo” oraz „Błyszczę przykładem –
oszczędzam wodę”,
2. Wizyty studyjne studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.
W maju i czerwcu 2013 r. wraz z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii GórniczoHutniczej 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 ze
sposobami zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w JRG w Tarnowie, zakładem
recyklingu opon w Poniatowej. Najbardziej oczekiwanym obiektem była KWK Bogdanka,
gdzie wielu uczestników doceniło trud pracy górników. Poznając praktyczne elementy
wiedzy o środowisku uczestnicy projektu odwiedzili także elektrownię. Szlak kolejnej z
grup przebiegał wzdłuż Wisły, aż do Grudziądza, z drogą powrotną przez Poznań i
Wrocław. 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.
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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 i Marta Czubajewska) 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 od
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 było
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 obejmują:
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”
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. Uczestniczyliśmy w konkursie na „Eko-liderzy 20-lecia” województwa małopolskiego,
organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Do konkursu zgłaszane były wnioski z zakresu edukacji ekologicznej oraz
propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane
przez organizacje pozarządowe. Nasze stowarzyszenie zgłosiło do konkursu
przeprowadzony w latach 2012-2013 projekt pt. „Błyszczę Przykładem – Oszczędzam
Wodę”. Projekt o łącznej wartości 18.796,38 zł był zrealizowany przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, z Gminą Zielonki, z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych w Zielonkach i z Fundacją dla Akademii Górniczo-Hutniczej.
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2. 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 naszych sympatyków.

3. 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.
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 i
niektórych odpłatnych portalach internetowych promujących działalność organizacji
pożytku publicznego.
6. Informacja o Stowarzyszeniu jest zarejestrowana w ogólnopolskiej, Internetowej bazie
organizacji
pozarządowych
prowadzonej
przez
Stowarzyszenie
Klon/Jawor
http://bazy.ngo.pl, w bazie organizacji pożytku publicznego 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 ,
7. Stowarzyszenie kontynuowało również formy współpracy z darczyńcami indywidualnymi.
8. Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, promując naszą działalność, już
dziewiąty rok pozyskiwaliśmy fundusze w ramach odpisu podatkowego 1%, w wyniku
czego na realizację naszych projektów młodzieżowych otrzymaliśmy w roku 2013 od
naszych darczyńców sumę 25.744,80 zł.
9. 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 196.663,45 zł,
b) z darowizn od osób prawnych i fizycznych, innych niż odpis 1% podatku - kwotę
95.745 zł,
c) z dotacji środków krajowych i zagranicznych, konkursów grantowych podmiotów
prywatnych – kwotę ponad 610.000 zł.
10. Od początku działalności stowarzyszenia zawarliśmy umowy dotacyjno-grantowe, w
wyniku których zrealizowaliśmy projekty edukacyjne na łączną sumę ponad 818.000 zł.
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VII. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Jako Stowarzyszenie przystąpiliśmy do Porozumienia Sieci organizacji pozarządowych na
rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych.
Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających
na terenie województwa małopolskiego utożsamiających się z celami Porozumienia.
Celami strategicznymi Porozumienia są:
1) wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i NGO z woj. małopolskiego w
wypracowywaniu standardów usług administracyjnych świadczonych przez urzędy
jednostek samorządowych,
2) aktywne uczestniczenie w dialogu obywatelskim dot. efektywności działań
administracji publicznej i innych ważnych dla społeczności lokalnych tematów,
3) integracja środowiska organizacji pozarządowych, jak również rozwijanie między
organizacjami szeroko pojętej współpracy,
4) udzielanie wzajemnego wsparcia przez członków Porozumienia oparte na informacji,
edukacji i wymianie doświadczeń.
Sieć na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych została
zawiązana w ramach projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług
administracyjnych przez samorządy lokalne”, współfinansowanego przez Szwajcarię w
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a jego partnerami:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz e-Governance Academy z Estonii.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do poszerzenia prowadzonej dotychczas
działalności charytatywnej.
Zamierzamy rozszerzyć działalność o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej (ŚDS) - ośrodkiem
dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Będziemy przyjmować od przedsiębiorców darowizny w formie towarów, głównie produktów
spożywczych, które przeznaczymy na potrzeby ŚDS i jego klientów, jako wsparcie
prowadzonej tam działalności terapeutycznej. Wystąpiliśmy w tym celu do Biura Krajowej
Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji prawnej.
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 już III kadencję kontynuowali 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 m.in. „Błyszczę
przykładem - Oszczędzam wodę”.
Samorządy Gmin
Współpracowaliśmy z gminami w zakresie projektów ekologicznych realizowanych w
szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego, w zakresie tworzenia klimatu
sprzyjającego uczestnictwu mieszkańców w budowie infrastruktury gminy, poprzez
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uczestnictwo w zebraniach mieszkańców, spotkaniach z projektantami, przygotowaniu
wniosków finansowych, etc.
Rady Sołeckie Węgrzce i Bosutów-Boleń
Wspieramy akcję budowy parkingu przy cmentarzu w Węgrzcach. Przyłączyliśmy się do
prośby inicjatorów akcji: Rady Sołeckiej Sołectwa Węgrzce oraz Rady Sołeckiej Sołectwa
Bosutów – Boleń. Dzięki hojności mieszkańców w 2013 roku na rzecz tej inicjatywy
zgromadziliśmy kwotę 6.284 zł. Pozostaje ona do dyspozycji inicjatorów.
Fundacja „Dar Serca” z siedzibą w Skale
Kontynuowaliśmy podjętą w październiku 2012 r. współpracę z Fundacją „Dar Serca”
polegającą na wspieraniu jej działań statutowych w obszarze pomocy zwierzętom, 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, w latach 2012-2013 wsparliśmy działalność Fundacji
kwotą 2.902 zł pochodzącą z akcji podatkowej 1%, w tym 505 zł z akcji za 2012 rok.
Zespół Muzyczny Fermata
Przy wsparciu środków pozyskanych na rzecz zespołu z akcji odpisu podatkowego 1%,
zespół muzyczny „FERMATA” działający przy Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w
Zielonkach podjął inicjatywę nagrania 17 piosenek do słów Agnieszki Osieckiej. Pod
kierownictwem instruktorki i opiekunki zespołu Anny Roj okres wakacyjny zespół poświęcił na
intensywne przygotowania i spędził w studiu nagrań w Trojanowicach. Piosenki są już
nagrane i czekają na wydanie w postaci płyty CD, która ma się ukazać w pierwszym kwartale
2014 roku. Gorąco wspieramy tę inicjatywę i zachęcamy darczyńców do kolejnych wpłat.
Lista instytucji, z którymi Stowarzyszenie podejmowało w 2013 roku najczęstszą współpracę
merytoryczną.
1. Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów z siedzibą w Zielonkach
2. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
3. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
4. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
5. Urząd Gminy Zielonki
6. Grupa Naukowa Pro Futuro
7. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Samorządowe Szkoły i Przedszkola z terenu gminy Zielonki
9. Samorządowe Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krakowie
10. Stowarzyszenie Wspomagania Rodziny i Rozwoju Wsi Zachariasz
11. Ośrodek Profilaktyki Problemowej „Archezja” w Ojcowie
12. Firmy prywatne – sponsorzy.
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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 „Błyszczę
Przykładem Oszczędzam Wodę”. W ramach współpracy z Katedrą Inżynierii Środowiska
i Przeróbki Surowców AGH, w naszym stowarzyszeniu praktyki dyplomowe odbyła Pani
inż. Natalia Leśny. W przygotowanej pracy mgr znalazły się wnioski z prowadzonych
przez SRGZ projektów edukacyjnych oraz kierunki dalszych działań. W efekcie
wspólnych działań z Grupą Naukową Pro Futuro, w grudniu 2013 rozpoczęto realizację
projektu Echo II (Environmental changes human obligation) skierowanego w pierwszej
części do uczniów klas IV-VI SP. W sprawie realizacji etapu II przeznaczonego dla
uczniów gimnazjów, złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w
Krakowie. Stowarzyszenie włączyło się także w planowany na rok 2014 projekt KN
Ekospirit pn. Eko-Wydział realizowanego w ramach Grantu Rektorskiego na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

2.

Pan Arnold Kuźniarski ponownie został powołany uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego na członka komisji konkursowych w obszarze Polityka Społeczna 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”, „Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych” w 2013 r., organizowanych przez Samorząd
Województwa Małopolskiego w ramach „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2013”,

3.

Pan Jacek Pietrzyk został powołany na członka komisji konkursowych opiniujących oferty
w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Krakowski w roku 2013, w
obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, jako
reprezentujący organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w procesie oceny wniosków.

4.

Braliśmy udział w procesie ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Zielonkach, dokonującej oceny jakości pracy i funkcjonowania systemu
edukacyjnego. Ewaluacji poddane zostały różne dziedziny funkcjonowania szkoły: od
wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i
środowiskiem lokalnym, po organizację pracy.

5.

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

6.

Wspomagaliśmy lokalne grupy mieszkańców w projektowaniu wniosków grantowych.

7.

Wsparliśmy Samorządowe Przedszkole w Zielonkach w przygotowaniu i złożeniu
wniosku grantowego pt. "Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomagamy Zieleńczańskiej
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przyrodzie" w ramach konkursu grantowego Po Stronie Natury organizowanego przez
Fundację Nasza Ziemia.
8.

W ramach kontynuacji współpracy ze „Stowarzyszeniem Promującym Młodych Artystów”
z siedzibą w Zielonkach, w dniu 6 stycznia 2013 r. zorganizowaliśmy świąteczny,
bożonarodzeniowy koncert kolęd w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Wykonawcami byli: Profesor Akademii
Muzycznej Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesynistka oraz Monika Rasiewicz –
aktorka, reżyserka.

9.

W ramach porozumienia zawartego z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
prowadziliśmy praktykę dyplomową dla studentów II roku studiów magisterskich kierunku
Inżynieria Środowiska.

10. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim badaniu statystycznym organizacji pozarządowych
(SOF-1) przeprowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny nt. „Sprawozdanie z
działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych”.
11. 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. Do konkursu zgłosiliśmy projekt realizowany od grudnia
2012 do czerwca 2013 roku pn. „Błyszczę Przykładem – Oszczędzam Wodę”.
12. Pan Arnold Kuźniarski wydelegowany przez zarząd stowarzyszenia do współpracy w
ramach porozumienia z Lokalną Grupą Działania - Stowarzyszeniem „Korona
Północnego Krakowa”, kontynuował współpracę, jako Wiceprzewodniczący Rady tego
stowarzyszenia.
13. Pan Jacek Pietrzyk został rekomendowany i wybrany do pracy w komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Krakowski
w roku 2013, w sferze zadań publicznych dotyczących „Ekologii i ochrony zwierząt,
ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
Zielonki, 25 marca 2014 r.
-----------------------------------------(miejsce i data sporządzenia)

(-) Zarząd Stowarzyszenia
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