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Zapraszamy do gminy Zielonki na:
• zajęcia w Folwarku Kultura w Owczarach 

(ul. Długa 72, dawna Szkoła Podstawowa w Ow-
czarach); z nowości trzy pracownie we wtorki: 
plastyczna (16.00–17.00), Małej Formy (17.00–
18.15) i ceramiki (18.15–19.30) oraz zajęcia 
językowe. Są wolne miejsca na zajęciach z zum-
by. Pełną ofertę owczarskiej filii CKPiR znaj-
dziecie także na facebook.com/folwarkkultura  
i na ckpir.zielonki.pl; informacje i zapisy pod nu-
merem telefonu: 690 523 091;

• 10 kwietnia 2022 r. – Gminny Przegląd Pu-
cheroków w Bibicach o godz. 12.00 (Rynek 3); 
w programie m.in.: miniinscenizacje „Pucherok 
z wizytą u gospodarza”, solowe występy Puche-
roków z oracjami oraz konkursy: na najbardziej 
tradycyjnie ubranego Pucheroka i największe 
jajko, gra wielkoformatowa „Pucheroki”. Impre-
zie będzie towarzyszyć kiermasz wielkanocny 
oraz galeria;

• zajęcia dla seniorów: 20 kwietnia 2022 r. szko-
lenie z obsługi smartfonów dla seniorów w bu-
dynku CIS/CKPiR w Zielonkach; 26 kwietnia 
2022 r. quest „Historia i sztuka” dla seniorów 
w Węgrzcach; spotkania Klubu 60+ – we wtorki 
o 17.00 w Forum Aktywności Lokalnych w Zie-
lonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, 

na gimnastykę dla seniorów w czwartki w bu-
dynku CIS/CKPiR w Zielonkach przy ul. Galicyj-
skiej 17A o godz. 10.00 i wykłady Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w „Starej Kuźni” w Węgrzcach 
ul. C1 nr 4.; szczegółowe informacje na  
ckpir.zielonki.pl i FB Centrum Aktywnego Senio-
ra Zielonki;

• wydarzenia: w czerwcu na Święto Stroju Kra-
kowskiego w Zielonkach (4.06), Dzień Dziecka 
w Zielonkach (5.06), Senioriadę (12.06) i IX Rajd 
Rowerowy po gminie Zielonki (19 czerwca); 
szczegóły będą dostępne na zielonki.pl lub 
ckpir.zielonki.pl;

• 12 czerwca – koncert Fermaty z okazji 15-le-
cia zespołu;

• wakacje z Centrum Kultury: są już zapisy na 
półkolonie artystyczno-rekreacyjne w Folwarku 
Kultura w Owczarach i wakacyjny wyjazd do Ja-
rosławca nad morzem; po aktualną ofertę za-
praszamy na ckpir.zielonki.pl.

Szczegółowe informacje znajdą się na stronach: 
ckpir.zielonki.pl, zielonki.pl, facebook.com/ckpir 
i facebook.com/zielonki. Prosimy zaglądać na 
strony na wypadek zmian.
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Okiem Wójta
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zielonki,

kiedy witaliśmy nowy 2022 rok zmagaliśmy się jeszcze z pandemią Covid-19, ale każdy zapewne życzył 
sobie i innym lepszego nowego roku. W lutym pandemia zaczęła zwalniać, ale pojawiła się kolejna ka-
tastrofa. 24 lutego Rosja zbrodniczo najechała na Ukrainę, zadając śmierć wielu mieszkańcom Ukrainy, 
w tym dzieciom i kobietom. Wojenne zmagania bohaterskich Ukraińców z bezpardonowym agresorem 
wiążą się z tragediami wielu ludzi, miast i wiosek na Ukrainie. Te, obnażane przez media, ludzkie trage-
die spowodowały powszechny exodus matek z dziećmi poza strefę działań wojennych, między innymi 
do Polski. Przez pięć tygodni, jakie upłynęły od początku konfliktu, polską granicę przekroczyło ponad 
2,3 mln ukraińskich uchodźców. Jestem zbudowany gościnnością i mobilizacją Polek i Polaków w nie-
sieniu pomocy potrzebującym. Jestem przekonany, że to co zrobiliśmy już, ale robimy nadal, będzie od-
notowane na całym świecie jako przejaw odpowiedzialności Polski, zbiorowej mobilizacji do niesienia 
pomocy w każdym możliwym miejscu i każdej możliwej formie.

Mieszkańcy naszej gminy, również od pierwszego dnia, pospieszyli z otwartymi sercami, domami, sze-
rokim wolontariatem. W przyjęcie uchodźców włączyli się mieszkańcy gminy, organizacje pozarządo-
we funkcjonujące na terenie gminy, harcerze, strażacy z OSP, radni i sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, 
grupy mieszkańców, zarządcy i właściciele obiektów prowadzących działalność noclegową. Magazyn 
darów w harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Korzkwi był wypełniony. Wiele osób przynosiło żyw-
ność, ubrania, środki higieny osobistej. Magazyn jest ciągle uzupełniany. Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób włączyli się i nadal włączają się w pomoc uchodźcom z całego serca dziękuję.

Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie, samorząd gminy Zielonki podjął wiele działań w systemie zarzą-
dzania kryzysowego. W pierwszym dniu kryzysu wytypowaliśmy do Wojewody Małopolskiego Ośrodek 
Wypoczynkowy w Korzkwi i budynek po szkole w Korzkwi, jako miejsca lokowania uchodźców. Z rezer-
wy kryzysowej przeznaczyłem środki na wyposażenie szkoły w łóżka, materace, koce, pościel, lodówki, 
pralki, naczynia, sztućce, itd. Wolontariusze zorganizowali szafki, bawialnię dla dzieci i szereg innych ini-
cjatyw we współdziałaniu z wicedyrektorem Pawłem Grabką, działającym na zlecenie gminy. Powołałem 
gminnego koordynatora do zapewnienia noclegów i wyżywienia uchodźcom – został nim mój zastępca 
Arnold Kuźniarski. W szczytowych dniach przyjmowaliśmy ponad 130 uchodźców zapewniając im po-
byt i wyżywienie. Za pośrednictwem strony gminy Zielonki zebraliśmy od Państwa kilkadziesiąt ankiet 
z wolą pomocy i przyjęcia uchodźców. Dzięki temu udało się ulokować w domach mieszkańców gminy 
ponad 250 osób, szczególnie matek z dziećmi. Zgodnie z uchwalonymi przez parlament RP i rząd prze-
pisami, realizujemy wszystkie obowiązki. Codziennie raportujemy poziom wykorzystania bazy noclego-
wej przez podmioty, które zostały zgłoszone do wojewody; przygotowaliśmy się też do realizacji wypłat 
należności dla właścicieli domów, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców i złożą wniosek o refunda-
cję kosztów pobytu w wysokości 40 zł za osobę na dobę; wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W Urzędzie Stanu Cywilnego wdrożyliśmy na czterech stanowiskach system nadawania nu-
meru PESEL, profilu zaufanego, wraz z możliwością zrobienia zdjęć i założenia konta bankowego w tym 
samym budynku urzędu. Do 4 kwietnia pracownicy obsłużyli blisko 1190 uchodźców. Za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki ogłoszona została zbiórka pieniężna na potrzeby uchodźców 
lokowanych w obiektach komunalnych – wpłynęło ponad 61 tysięcy złotych.

Na koniec warto również podkreślić, że dyrektorzy szkół i przedszkoli ze swoimi współpracownikami 
przygotowali się do przyjęcia dzieci, w ramach posiadanych możliwości lokalowych i dostępnej kadry 
nauczycielskiej. Uruchomionych zostało 6 tzw. oddziałów przygotowawczych, w których naukę pobiera 
ponad 120 dzieci uchodźców. 

Przed nami wiele nowych wyzwań. Życie, w miarę rozwoju sytuacji i przedłużania się wojny, będzie sta-
wiało przed nami i samorządem kolejne wyzwania. Powinniśmy i musimy im sprostać, w taki sposób, by 
godnie realizować zadania związane z przyjęciem osób potrzebujących, ale także by potrzeby naszych 
mieszkańców były realizowane bez uszczerbku dla jakości i standardu z okresu przed wojną.

Bogusław Król
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Budżet gminy Zielonki na rok 2022
Budżet gminy Zielonki na rok 2022 został zrównoważony na poziomie 152 561 551,22 zł. 
Dochody gminy w 2022 roku zaplanowano w wysokości 139 279 222 zł, wydatki wynio-
są 148 996 551,22 zł. Deficyt w wysokości 9 717 329,22 zł planuje się sfinansować przy-
chodami pochodzącymi z pożyczek, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków 
pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków podlegających szczegól-
nym zasadom wykonywania budżetu. 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy Zielonki na XXXIV 
sesji uchwaliła budżet na 2022 rok, w głosowaniu udział wzięli wszyscy radni – 21 osób – 
15 radnych było za, 6 wstrzymało się od głosu.

– Na budżet gminy w 2022 r. i na 
założenia wieloletniej prognozy 
finansowej wpływają znacząco: 
zmiany w przepisach dotyczą-
cych podatku PIT, rosnące wy-
datki bieżące w zakresie kosztów 
energii i wynagrodzeń, rosnące 
wskaźniki inflacji, zmniejszenie 
dotacji na realizację zadań rzą-
dowych (w tym programu 500+) 
i wyczerpanie się dostępnych 
w minionych latach środków 
z puli budżetu UE na lata 2014–
–2020. Stąd zdolności inwesty-
cyjne gminy Zielonki drastycznie 
maleją. Będzie to bardzo trudny 
okres, jeśli chodzi o realizację za-
dań własnych gminy i spełnianie 
oczekiwań naszych mieszkań-
ców. Zadania inwestycyjne, które 
już rozpoczęliśmy, musimy za-
kończyć, ale nowe będziemy mo-
gli podejmować jedynie w miarę 
rozwoju sytuacji finansowej gmi-
ny i możliwości pozyskiwania 
środków z nowej perspektywy 
budżetu UE oraz funduszy krajo-
wych – podkreśla wójt gminy Zie-
lonki Bogusław Król.

DOCHODY
Wyżej wymienione czynniki spo-
wodowały, że dochody gminy 
w 2022 r. zaplanowano w wy-
sokości 139 279 222 zł, niższe 
o 17 proc. w stosunku do wyko-
nania dochodów w roku 2021 r. 

Dochody bieżące gminy zapla-
nowano w kwocie 128 680 323 zł 
i będą niższe w stosunku do 
2021 r. o 21 proc. Dochody ma-
jątkowe zaplanowano w wysoko-
ści 10 598 899 zł, co w stosunku 
do 2021 r. stanowi wzrost o 91 
proc., a wynika z faktu, że gmina 
planuje uzyskać dofinansowanie 
z UE na zadania inwestycyjne 
związane z ochroną powietrza 
i budową sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Gmina planu-

1. Źródła dochodów gminy Zielonki w latach 2019–2022
70 000 000
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50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

0 zł
2019 2020 2021 2022

 Udział w PIT i CIT 48 604 006 49 860 548 53 493 728 52 056 862

 Dochody własne 24 262 296 32 483 378 30 872 674 37 781 994

 Subwencje i dotacje 59 026 265 64 774 607 61 881 216 45 782 183

 Środki UE i źródła
pozabudżetowe 13 221 840 13 888 940 5 828 356 3 658 183

je także pozyskać odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę 
POK w wysokości 6 400 000 zł oraz dochody ze sprzedaży gruntów 
w kwocie 800 000 zł. Spadek dochodów bieżących związany jest ze 
zmniejszeniem wpływów gminy pochodzących z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych o 10 proc. ze względu na zmiany 
w prawie (w przepisach dotyczących PIT), dotychczas wpływy te ro-
sły rok do roku. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa 
Finansów zaplanowano w wysokości 51 667 369 zł.

Zmiana przepisów dotyczących wypłaty 500+, które będzie wypła-
cane przez ZUS, spowodowała zmniejszenie dotacji celowych po-
chodzących z budżetu państwa o 46 proc.

2. Struktura planowanego budżetu na rok 2022
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Wydatki inwestycyjne 17%
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Dochody własne (są to głównie 
podatki i opłaty pobierane przez 
Urząd Gminy) zaplanowano 
w wysokości 37 781 994 zł; wpły-
wy z tytułu subwencji oświato-
wej wyniosą 25 170 150 zł – czyli 
wzrost subwencji w stosunku do 
roku ubiegłego wynosi 5 proc. 
Zwiększa się rok do roku licz-
ba uczniów w szkołach, a kwota 
subwencji oświatowej rośnie tyl-
ko o kwotę 1 138 220 zł.

Dotacje celowe z budżetu pań-
stwa na zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej 
stanowią w budżecie 15 proc., 
a na zadania własne 1 proc. i za-
planowano je łącznie w kwocie 
20 611 633 zł, jak wspomniano 
są one niższe, głównie ze wzglę-
du na zmiany w programie 500+. 
Dofinansowania ze środków UE 
i dotacje ze źródeł pozabudże-
towych zaplanowano w wyso-
kości 3 658 183,00 zł, dotyczą 
m.in. projektów: „Ograniczenie 
niskiej emisji w Gminie Zielon-
ki” i „Gospodarka wodno-ścieko-
wa w Gminie Zielonki – IV etap”.

WYDATKI
Wydatki w 2022 r. zaplanowano 
w wysokości 148 996 551,22 zł, 
z czego na wydatki bieżące zabez-
pieczono 124 375 007,22 zł, a na 
wydatki inwestycyjne w 2022 r. 
zaplanowano 24 621 544 zł czyli 
17 proc. ogółu wydatków. W sto-
sunku do wykonania budżetu za 
2021 r. plan wydatków na 2022 r. 
jest niższy o 16 proc. Wydatki 
na inwestycje są mniejsze o 43 
proc. niż w 2021 r. Zabezpieczo-
no środki na kontynuację budo-
wy sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, inwestycje z zakresu 
ochrony powietrza i moderniza-
cję dróg publicznych. 

Spadek wydatków majątkowych 
wiąże się z zakończeniem i roz-
liczeniem niektórych inwestycji 
w 2021 r., głównie zadań finan-
sowanych ze środków unijnych, 
a także budowy kompleksu 
oświatowego w Przybysławi-
cach. Jednak podstawową przy-
czyną ograniczenia możliwości 
inwestycyjnych gminy w 2022 r. 
jest z jednej strony spadek pod-
stawowych dochodów włas-
nych gminy, jakim są udziały 
gminy w PIT, a z drugiej galopu-

4. Planowane dotacje z budżetu na zadania bieżące w 2022 r.

Dofinansowanie 
do publicznych 

i niepublicznych 
przedszkoli

47%

Dofinansowanie 
do niepublicznej szkoły

7%

Dotacje 
dla klubów 
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3%

Dotacje 
dla gminnych 
instytucji kultury
17%

Dofinansowanie do MPK
25%

Pozostałe dotacje 
bieżące – 1%

5. Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.
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3. Planowane dochody gminy Zielonki na 2022 r. – ważniejsze źródła
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6. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w latach 2019–2022
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 Środki UE 13 384 460 6 752 750 3 943 882 2 365 781

 Dotacje i środki pozabudżetowe 1 379 361 9 854 611 410 000 200 000

 Kredyty, pożyczki, obligacje 12 248 613 11 829 206 13 860 000 1 668 453

 Środki własne 12 159 720 15 787 273 30 358 468 20 387 310
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jące koszty realizacji zadań bieżących (tj. energii, 
gazu, wynagrodzeń, usług, dotacji itp.) Powodują 
one, że większość nadwyżki operacyjnej budże-
tu została przeznaczona na zabezpieczenie planu 
na finansowanie wydatków bieżących w 2022 r.

Na wydatki związane z budową, moderniza-
cją i utrzymaniem dróg gminnych, udział finan-
sowy gminy w modernizacji drogi wojewódzkiej, 
dróg powiatowych, budowę i utrzymanie chod-
ników oraz komunikację zbiorową (aglomeracyj-
ną) zaplanowano 18 102 257 zł. Na drogi gminne 
przeznaczone zostanie 8 526 556 zł, na drogę 
wojewódzką – 2 901 701 zł, na drogi powiato-
we 1 544 000 zł. Na funkcjonowanie komunikacji 
aglomeracyjnej (dzienne i nocne linie MPK kursu-
jące po terenie gminy Zielonki oraz darmowe prze-
jazdy dla dzieci), utrzymanie przystanków w tym 
roku zaplanowano 5 130 000 zł. Na oświetlenie 
ulic, placów i dróg zaplanowano 2 201 500 zł.

Kwotę 6 495 542 zł zaplanowano w 2022 r. na 
kontynuację rozszerzonego zakresu projektu  
„Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zie-
lonki – IV etap” dofinansowanego z POIiŚ, a tak-
że rozpoczęcie realizacji 4 zadań inwestycyjnych 
w Brzozówce, Bibicach, Januszowicach i Zielon-
kach w ramach drugiego rozszerzenia projektu. 

Na ochronę powietrza przewidziano 1 665 227 zł, 
w tym na dalszą realizację projektu pn. „Ograni-
czenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” (dotacje 
do wymiany nieekologicznych pieców w domach). 

Na finansowanie kosztów związanych z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
z terenu gminy zabezpieczono w budżecie środki 
w wysokości 11 969 254,22 zł. 

Wydatki na oświatę wraz z wydatkami na świet-
lice szkolne i obsługę administracyjną w 2022 r. 
oszacowano na 48 847 468 zł. Planowana przez 
Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa na 
2022 r. wynosi 25 170 150 zł. Wydatki bieżące szkół 
i przedszkoli przewidziano na kwotę 44 920 026 zł, 
w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników 
oświaty 25 907 233 zł, dotacje do szkół i przedszkoli  
11 249 799 zł, dowóz uczniów do szkół 522 596 zł. 

Na pomoc społeczną oraz zadania z zakresu 
wspierania rodziny zaplanowano w 2022 r. kwo-
tę 24 425 078 zł, z czego na wypłatę świadczeń 
m.in. świadczeń wychowawczych (500+) i rodzin-
nych zabezpieczono w budżecie środki w wysoko-
ści 18 237 418 zł. 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
w 2022 r. zaplanowano kwotę 3 653 504 zł, w tym 
sfinansowanie działalności dwóch instytucji kul-
tury: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zie-
lonkach (2 733 904 zł) oraz Biblioteki Publicznej 
w Zielonkach wraz z trzema filiami (749 600 zł). 
Natomiast na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej oraz rozbudowę infrastruktury sporto-
wej zabezpieczono w budżecie na 2022 r. kwotę 
2 200 845 zł.

IO, AA

Wesprzyj 
swoim podatkiem 
inwestycje gminne
Przypominamy, jak co roku przed terminem 
składania zeznań podatkowych, że pienią-
dze z podatku dochodowego trafiają w 38 
proc. do budżetu gminy, w której są Pań-
stwo zameldowani lub wskażą jako miejsce 
zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest 
miejscem Państwa zamieszkania zachęca-
my do wpisania tego w formularzu PIT.

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego usta-
lana jest na podstawie miejsca zamieszkania 
w ostatnim dniu roku podatkowego, za który skła-
dane jest zeznanie podatkowe. Właściwym dla 
gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Kra-
kowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2.

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodo-
wego na formularzu PIT 37 to chcąc zatrzymać 
swój podatek w gminie należy w części A wpisać: 
Drugi Urząd Skarbowy, Kraków, ul. Krowoderskich 
Zuchów 2, a w części B: adres zamieszkania na te-
renie gminy Zielonki.

Nie trzeba zawiadamiać o zmianach poprzednie-
go urzędu skarbowego, ani pospiesznie zmieniać 
adresu stałego zameldowania.

Co dalej dzieje się z pieniędzmi? Ile pieniędzy 
przeznaczane jest na funkcjonowanie komunika-
cji, lokalnej szkoły, inwestycje m.in. oświatowe, 
sportowe, w infrastrukturę i ochronę środowiska? 
Z finansami naszej gminy w 2022 r. można zapo-
znać się w tekście na poprzednich stronach WLGZ 
oraz na stronie zielonki.nacoidamojepieniadze.pl, 
gdzie z punktu widzenia mieszkańca można zo-
baczyć, w jakim stopniu przyczynia się on do roz-
woju gminy i miejscowości i porównać z kilkoma 
poprzednimi latami. 

Red.
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Gmina Zielonki dla Ukrainy
Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 
2022 r., wielu mieszkańców Ukrainy zdecydowało się uciec 
przed wojną do Polski. Polacy okazali wielkie serca poma-
gając na różne sposoby. Pomoc okazali też mieszkańcy 
gminy Zielonki i samorząd. 

Poniżej najważniejsze kwestie związane z pobytem uchodźców na 
naszym terenie, które leżą w gestii samorządu. Wszystkie te informa-
cje można znaleźć na stronie zielonki.pl w zakładce Pomoc Ukrainie. 
Na Facebooku działa grupa Gmina Zielonki dla Ukrainy, na której 
można wymieniać się informacjami o potrzebach i ofertach pomocy.

Gmina Zielonki 25 lutego zgłosiła do wojewody małopolskiego goto-
wość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Korzkwi – w budynku po by-
łej szkole oraz Ośrodku Wypoczynkowym, który też jest własnością 
gminy Zielonki, administrowanym przez harcerską Fundację Kształ-
cenia, Wypoczynku i Rekreacji. Z rezerwy kryzysowej budżetu gmi-
ny Zielonki decyzją wójta przeznaczono 100 tys. zł na doposażenie 
starej szkoły w Korzkwi – w m.in. łóżka, materace, pościel, pralki, su-
szarki, naczynia itp. Zamówiono też kontenery sanitarne pod szkołę 
w Korzkwi. 26 lutego wójt i radni gminy Zielonki zadecydowali o uru-
chomieniu zbiórki finansowej przeznaczonej na pomoc uchodźcom 
z Ukrainy – zachęcamy do wpłat na konto Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gminy Zielonki o nr 14 1910 1048 2114 4401 3493 0002 z dopi-
skiem „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Zebrane pieniądze służą np. 
do sfinansowania zakupu leków. Zbiórkę darów na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy przeprowadziła u siebie też partnerska dla gminy Zie-
lonki gmina Hersin-Coupigny z Francji.

Mieszkańcy równocześnie deklarowali różnorodne wsparcie, stąd 
gmina na bieżąco aktualizuje bazę wiedzy o możliwości wsparcia 
dla uchodźców poprzez oferowanie mieszkania dla nich lub wolon-
tariat. Chęć pomocy zgłasza się poprzez wypełnienie i przesłanie 
deklaracji dostępnej na ug@zielonki.pl. W gminie został powołany 
koordynator ds. uchodźców z Ukrainy – wicewójt Arnold Kuźniarski 
(tel. 12 285 08 50 i 662 600 703).

27 lutego przyjęto w Ośrodku Wypoczynkowym w Korzkwi pierw-
szych 6 osób, a dzień później – 3 rodziny zastępcze z Kijowa 
– łącznie 26 osób. Zostały ciepło przywitane, nakarmione i zakwa-

terowane, pomagano im w wy-
pełnianiu dokumentów. 9 marca 
w Korzwi – w ośrodku i szkole – 
przebywały już łącznie 124 oso-
by – kobiety z dziećmi.

W gminie Zielonki uchodźcy 
załatwiają sprawy urzędowe:
• w Urzędzie Gminy uchodź-

cy z Ukrainy, którzy wjechali 
na terytorium RP od 24 lute-
go 2022 r., mogą wnioskować 
o numer PESEL i status UKR 
oraz stworzenie profilu zaufa-
nego; obowiązują zapisy na 
termin, bo czas obsługi wyno-
si około 30 minut; rozszerzo-
no liczbę stanowisk z 2 do 4; 
w urzędzie można też założyć 
konto bankowe – punkt otwo-
rzył bank Santander;

• w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Zielonkach 
uchodźcy z Ukrainy mogą 
wnioskować o jednorazowe 
świadczenie pieniężne w wy-
sokości 300 zł przysługujące 
na każdą osobę w rodzinie; 
ośrodek przyjmuje też wnioski 
o świadczenie pieniężne dla 
osób zapewniających zakwa-
terowanie i wyżywienie oby-
watelom Ukrainy za okres 60 
dni (40 zł/os./dzień). Zachę-
camy do ich składania, tym 
bardziej, że z pobytem gości 
łączą się zwiększone koszty, 
np. w związku z płaceniem za 
dodatkowe osoby za śmieci.

Dzieci w wieku szkolnym mogą 
zapisywać się do gminnych 
szkół w celu kontynuacji nau-
ki, w trzech gminnych szkołach 
podstawowych uruchomiono 6 
oddziałów przygotowawczych.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyjęli uchodźców pod swój 
dach, wspierają ich w każdy 
możliwy sposób, też poprzez 
zbiórkę finansową, integrują się 
z gośćmi i tym, którzy z wyrozu-
miałością traktują kolejki w urzę-
dzie. Jest to dla nas wszystkich 
sytuacja, w której na nowo udo-
wadniamy solidarność. O po-
szczególnych działaniach więcej 
w kolejnym numerze Wiadomo-
ści.

IO, MKF
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Ranking Gmin Małopolski 2021 – 
gmina Zielonki trzecia!
Ranking Gmin Małopolski organizuje FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowa-
ły wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin re-
gionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2020. 
W dwunastej edycji Rankingu Gmin Małopolski na podium znalazły się gminy: Niepołomi-
ce, Wielka Wieś i Zielonki. 

Ranking został opublikowany 10 grudnia 2021 r. w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Miejsce 
w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokal-
nych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia 
w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują 
swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Nasza młodzież uzyskała najlepsze 
wyniki w Małopolsce z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – 74,5 proc. Pod względem 
liczby podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r. 
zajmujemy drugie miejsce za Zakopanem. Zajmujemy także drugie miejsce pod względem salda migra-
cji na 1000 ludności w 2020 r.

– Gminy z czołówki rankingu są przykładem jednostek, w których od wielu lat, jak i obecnie, znakomicie 
wykorzystywane są przez zarządzających różnorodne czynniki rozwojowe – położenie w sąsiedztwie du-
żego miasta, logistyka i dostępność komunikacyjna, zasoby środowiska naturalnego, dostępność tere-
nów pod inwestycje i wiele innych – mówi Wojciech Odzimek, dyrektor FRDL MISTiA.

Red. KB
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Najważniejsze inwestycje 
gminy Zielonki w 2021 r.
Rozbudowa bazy oświatowej
W 2021 roku zakończono budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Przybysławicach. Inwestycja rozpoczęta w maju 2019 r. kosz-
towała ponad 40 mln zł, z czego większość kosztów pokryła gmina 
Zielonki ze swojego budżetu, a około 12 proc. (5 mln 120 tys. zł) 
pochodziło z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek 
oświatowy w Przybysławicach ma 6,8 tys. m² powierzchni całkowi-
tej, w tym basen i salę sportową ze ścianką wspinaczkową i trybu-
nami. Jest w nim 18 klas lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka 
z mediateką, świetlica, aula szkolna i jadalnia z zapleczem kuchen-
nym, szatnie, pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkoły 
podstawowej. Skrzydło przedszkola mieści 4 sale przedszkolne, ja-
dalnię, pomieszczenia dla nauczycieli i pokój pracy indywidualnej 
z dzieckiem. Budynek ma również patio, a na zewnątrz boisko oraz 
plac zabaw, parking; wybudowano też układ komunikacyjny. 

Wymiana pieców na ekologiczne
Gmina dofinansowuje mieszkańcom wymianę starych pieców wę-
glowych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w gminie 
Zielonki”. W latach 2017–2021 wymieniono 717 pieców z dofinanso-
waniem za łączną kwotę około 7,8 mln zł, z czego 193 w 2021 r. Pozo-

stało do wymiany około 400 tzw. 
kopciuchów czyli pieców węglo-
wych bezklasowych, I lub II kla-
sy. Zinwentaryzowano źródła 
ciepła w 80 proc. gospodarstw. 
Jako że do 2023 roku w całej 
Małopolsce, więc i gminie Zie-
lonki, powinny zostać zlikwido-
wane wszystkie kopciuchy, od 
2020 r. i nadal w gminie pracu-
je dwóch ekodoradców, poma-
gających mieszkańcom szukać 
dofinansowania do wymiany 
pieca, jest też punkt obsługi pro-
gramu „Czyste powietrze”. Gmi-
na realizuje program osłonowy 
dla osób, którym trudno wymie-
nić piec ze względu na sytua-
cję materialną, dofinansowanie 
wynosi 100 proc., koszt jed-
nej takiej inwestycji to od 20 do 
30 tys. zł, zrealizowano 16 takich 
wymian. 

Odnawialne źródła energii
W sierpniu 2021 r. zakończo-
no realizację programu monta-
żu odnawialnych źródeł energii. 
W ramach „Partnerskiego pro-
jektu budowy instalacji odna-
wialnych źródeł energii dla gmin 
województwa małopolskiego” 
w domach prywatnych w gmi-
nie Zielonki zainstalowano 
łącznie 264 instalacje: 52 kolek-
tory słoneczne, 193 panele fo-
towoltaiczne o różnej mocy i 19 
pomp ciepła za łączną kwotę 
4 128 167,23 zł. Dofinansowa-
nie wyniosło 2 275 183,61 zł, 
a wkład własny mieszkańców: 
1 852 983,62 zł. Zadanie dofi-
nansowano ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

W Przybysławicach nową siedzibę zyskała szkoła w Korzkwi, powstało 
też trzecie przedszkole samorządowe w gminie

Powstały odnawialne źródła energii na domach mieszkańców – również 
dzięki dotacji

Kopciuchy trzeba zlikwidować do 
końca 2022 r., większość z nich już 
wymieniono
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Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
W ramach pierwszego rozszerzenia projek-
tu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie 
Zielonki – IV etap” powstały odcinki sieci kanali-
zacyjnej: 530-metrowy w Bibicach, 290-metrowy 
w Przybysławicach i 650-metrowy Węgrzcach. 
Trwają prace w Zielonkach, Bibicach i Woli Za-
chariaszowskiej. Ten etap rozszerzenia (koszt 
inwestycji: 6 739 766,79 zł) obejmuje budo-
wę około 8,4 km sieci kanalizacyjnej, 3 prze-
pompownie, 600-metrowy odcinek kanalizacji 
deszczowej oraz 240-metrowy odcinek sieci wo-
dociągowej. W 2021 roku po raz drugi aneksem 
do umowy zwiększono dofinansowanie projektu 
do 19 mln zł łącznie i wprowadzono kolejne zada-
nia kanalizacyjne w Brzozówce, Januszowicach, 
Bibicach i Zielonkach. Są też odtwarzane na-
wierzchnie dróg po budowie kanalizacji, w 2021 r. 
nowy wygląd zyskał m.in. półkilometrowy odcinek 
ul. Długopolskiej w Zielonkach.

Program mikroretencji – druga odsłona
Zrealizowano drugi już program mikroretencji 
w gminie Zielonki „Jestem eko! Łapię deszcz”. 
Za 100 tys. zł gmina zakupiła naziemne zbiorniki 
na wodę opadową – w tym roku było to 306 sztuk 
zbiorników o pojemności 360 l – i przekazała nie-
odpłatnie mieszkańcom. Deszczówką złapaną do 
zbiornika zamontowanego do systemu rynnowe-
go budynku można podlewać ogród, a przez to 
przeciwdziałać suszy i zmniejszać zużycie wody 
z wodociągu. 

Inwestycje na drogach gminnych
Za blisko 2 mln 300 tys. zł realizowane były re-
monty i przebudowy dróg gminnych. W Zielon-
kach poszerzono odcinek ul. Ks. Jana Michalika 
na długości 125 m i wybudowano mur oporowy, 
zmodernizowano 318-metrowy odcinek ul. Wi-
dokowej oraz wyasfaltowano 135-metrowy odci-
nek ul. Nadrzecznej; w Bibicach wyasfaltowano 
ul. Zbożową na odcinku 770 m (to zadanie do-
finansowane z budżetu województwa małopol-
skiego kwotą 230 tys. zł), dodatkowo położono 
destrukt na tej ulicy na odcinku 300 m i wykonano 
odwodnienie ul. Łąkowej na odcinku około 165 m. 
W Węgrzcach wyasfaltowano odcinek ul. C9 (oko-
ło 125 m); w Grębynicach – ul. Orzechowej (oko-
ło 180 m), w Brzozówce – ul. Polnej (176 m). 
W Trojanowicach powstało odwodnienie ul. Kra-
kowskiej na odcinku łącznie 230 m, a w Januszo-
wicach – odwodnienie ul. Krakowskiej na odcinku 
80 m. Po zniszczeniach powodziowych położo-
no nowy asfalt na odcinkach: ul. Zakole (490 m) 
i ul. Spacerowej w Januszowicach (220 m), 
ul. Sosnowej w Owczarach (440 m), ul. Zagaje 
w Bibicach (170 m). Ta odbudowa łącznie kosz-
towała 360 tys. zł (w tym dotacja z budżetu wo-
jewództwa małopolskiego na naprawę zniszczeń 
wyniosła 250 tys. zł). Dodatkowo na drodze do 
zbiornika w Przybysławicach położono asfalt na 
120-metrowym odcinku za 80 tys. zł.

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej objął m.in. Węgrzce

Program „Jestem eko, łapię deszcz” miał już dwie edycje

Dla bezpieczeństwa uczniów powstał chodnik przy 
ul. Stoczki w Przybysławicach

Rozpoczęto modernizację ul. Widokowej w Zielonkach
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W sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Przybysławicach powstał chodnik przy dro-
dze gminnej ul. Stoczki o długości około 100 m 
dla poprawy bezpieczeństwa uczniów. Kosztował 
280 tys. zł.

Transport zbiorowy – agloekspresy i wiaty
Na funkcjonowanie transportu zbiorowego – 14 li-
nii dziennych i 2 nocnych – gmina Zielonki prze-
kazała do gminy Kraków w 2021 r. 3,6 mln zł. 
Od 30 sierpnia 2021 r. gmina Zielonki we współ-
pracy z miastem Kraków i gminą Michałowice 
uruchomiła dwie przyspieszone linie aglomera-
cyjne – agloekspresy 307 i 337. W szczycie po-
rannym i popołudniowym agloekspresy kursują 
co 15 minut. Zainstalowano 5 nowych wiat przy-
stankowych w: Przybysławicach, Węgrzcach, Woli 
Zachariaszowskiej oraz w centrum Zielonek. Ich 
koszt to 121,5 tys. zł.

Inwestycje sportowo-rekreacyjne
Przy obiektach Towarzystwa Sportowego Węgrz-
ce powstała namiotowa hala sportowa o drewnia-
nej konstrukcji, wewnątrz z boiskiem, szatniami 
oraz zapleczem sanitarnym. Do dyspozycji są też 
profesjonalne stoły do gry w piłkarzyki i tenisa sto-
łowego. Hala ma 54,41 m długości, 22,64 m sze-
rokości i 11,32 m wysokości. Koszt budowy to 
2 456 310 zł. 

W grudniu zakończono budowę terenu rekreacyj-
no-sportowego oraz budynku wielofunkcyjnego 
dla Osiedla Łokietka w Zielonkach. W budynku 
znajduje się sala na 100 osób oraz zaplecze, za 
budynkiem – ponad 60-arowy teren rekreacyjno-
-sportowy, a na nim m.in.: plac zabaw, asfaltowe 
alejki, altana, ławki, siłownia plenerowa. Wartość 
inwestycji to 3 100 000 zł.

Przy terenie rekreacyjnym w Pękowicach po-
wstawał budynek zaplecza sanitarno-socjalnego. 
W budynku zaprojektowano m.in. szatnię z ła-
zienką oraz pomieszczenie socjalne z aneksem 
kuchennym. Powierzchnia użytkowa budynku wy-
nosi 75,06 m². Koszt inwestycji to 664 054 zł, a za-
kończona miała być w I kwartale 2022 r.

Powstał plac zabaw w Grębynicach, wyposażo-
ny został w: piaskownicę, zamek ze zjeżdżalnią, 
stożek, huśtawkę-ważkę oraz 2 ławki. Powsta-
ła też altana i siłownia zewnętrzna. Cały teren re-
kreacyjny objął około 180 m². Koszt inwestycji 
to: 139 695,02 zł. Plac zabaw w Januszowicach 
zyskał w 2021 r. boisko trawiaste z piłkochwyta-
mi 30 m x 15 m, altanę i siłownię zewnętrzną za 
104 275,14 zł łącznie. Plac zabaw w Przybysławi-
cach został doposażony w altankę i siłownię ze-
wnętrzną za 46 542,20 zł.

Inwestycje dla straży
Budowa remizy dla OSP w Bosutowie rozpo-
częła się końcem 2020 r. Budynek jest już zada-
szony i otynkowany, trwają prace wewnątrz. W 

Pojawiło się 5 nowych wiat przystankowych

Mieszkańcy korzystają z dwóch przyspieszonych linii 
aglomeracyjnych 307 i 337

Hala sportowa o konstrukcji drewnianej z boiskiem 
i zapleczem w Węgrzcach to nowy obiekt sportowy

Teren rekreacyjny i budynek wielofunkcyjny dla 
Os. Łokietka jest już gotowy
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budynku o pow. 372 m2 zaplanowano m.in. ga-
raż, magazyn, szatnie z sanitariatami i salę wielo-
funkcyjną. Koszt inwestycji wynosi 2 777 223 zł, 
inwestycja została dofinansowana: z rezerwy bu-
dżetu państwa kwotą 370 tys. zł oraz z budżetu 
Województwa Małopolskiego w ramach konkur-
su „Małopolskie OSP 2021” – 80 000 zł. Ochot-
nicze Straże Pożarne z gminy Zielonki wspierane 
były też na inne sposoby, m.in. zakupiono nowy 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy na pod-
woziu Renault D16 dla OSP Węgrzce. Samochód 
kosztował 789 906 zł, na co Gmina Zielonki prze-
znaczyła 350 000 zł ze swojego budżetu, a in-
westycję wsparły: Komenda Główna PSP kwotą 
240 000 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – 80 000 zł, NFOŚiGW 
– 40 000 zł, Województwo Małopolskie – 40 000 zł, 
Powiat Krakowski – 20 000 zł, OSP Węgrzce doło-
żyło 19 906 zł.

Remonty budynków komunalnych
Od 2021 r. trwa remont trzykondygnacyjnego 
budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach, 
umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu. Prze-
budowywane są pomieszczenia na wszystkich 
kondygnacjach budynku, powierzchnia na usłu-
gi medyczne zostaje powiększona. Powstają dwa 
osobne zespoły gabinetów lekarzy rodzinnych 
oraz gabinet ginekologiczny. Pomieszczenia po-
gotowia ratunkowego zostały przeniesione na 
parter, w budynku zmodernizowano też pomiesz-
czenia dla poczty. Na budynku zainstalowano od-
nawialne źródła energii. Koszt inwestycji wynosi 
2 760 685 zł. Dodatkowo nagroda z rządowego 
konkursu Najbardziej Odporna Gmina w wysoko-
ści 1 mln zł zostanie przeznaczona na wyposaże-
nie budynku, które nie było objęte przetargiem.

Budynki komunalne były remontowane. Termo-
modernizację przeszedł budynek sołecki w Bi-
bicach, zyskał m.in. nową elewację (koszt to 
647 638 zł). Zmodernizowano też budynek w Woli 
Zachariaszowskiej, gdzie położono nowy dach 
za 166 901 zł oraz wnętrze budynku sołeckiego 
w Brzozówce, gdzie m.in. powiększono i wyposa-
żono kuchnię, co kosztowało 70 074 zł.

Budynek zaplecza przy terenie sportowym 
w Pękowicach

Dla OSP Bosutów powstaje nowa remiza…

…a OSP Węgrzce zyskało nowy wóz ratowniczo-
-gaśniczy

Zmienia się standard budynku Centrum Medycznego 
w Węgrzcach

Wypiękniał budynek sołecki w Bibicach, na jego 
elewacji pojawiły się pucheroki
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Przebudowa drogi 
wojewódzkiej 
w sąsiedztwie 
szkoły i przedszkola 
w Przybysławicach
9 lutego firmie SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o., która prze-
budowuje drogę wojewódzką 794 Kraków-Skała na odcin-
ku około 200 m, został przekazany plac budowy. Inwestycja 
ma służyć poprawie bezpieczeństwa w bezpośrednim są-
siedztwie obiektu oświatowego w Przybysławicach, odda-
nego do użytku 1 września 2021 r. Powstanie m.in. nowy 
bezpośredni zjazd z DW 794 do szkoły i przedszkola oraz 
chodnik po zachodniej stronie drogi. Inwestorem jest gmi-
na Zielonki, która też przygotowała projekt przebudowy. In-
westycja powstanie w ramach współpracy Gminy Zielonki 
i Województwa Małopolskiego, gmina Zielonki złożyła wnio-
sek o sfinansowanie jej w ramach Inicjatyw Samorządo-
wych (IS). Gmina Zielonki pokryje koszty wykupu gruntów 
pod poszerzenie drogi wojewódzkiej oraz większą część 
kosztów związanych z jej przebudową. Inwestycja koszto-
wać ma łącznie około 1,9 mln zł.

24 stycznia 2022 r. zostało podpisane porozumienie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich na realizację tej inwestycji przez gminę Zie-
lonki. Wykonawcę zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 794 
na odc. ref 200 od km:1+105.38 do km:1+292.17 w miejscowości 
Przybysławice” wyłoniono w przetargu, spośród czterech oferen-
tów. Umowę z wykonawcą – firmą SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o. 
z Krakowa – wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał 24 stycz-
nia. Koszt przebudowy wynieść ma 1 643 634, 98 zł. Koszt wykupu 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej, po jej zachodniej stronie, powstanie chodnik; 
będzie też nowy zjazd do szkoły

gruntów, niezbędnych pod po-
szerzenie drogi, wyniósł około 
250 tys. zł.

Dotychczas nowy budynek 
oświatowy w Przybysławicach 
skomunikowany był od stro-
ny drogi gminnej – ulicy Stocz-
ki. W ramach przebudowy drogi 
wojewódzkiej 794, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Przyby-
sławicach na długości 187 m 
– od skrzyżowania z ul. Stoczki 
do skrzyżowania z ul. Pogodną 
– przeprowadzona zostanie ko-
rekta geometrii jezdni z wykona-
niem środkowego pasa dla le-
woskrętu do szkoły z wyspami 
i przejściem dla pieszych; budo-
wa i przebudowa zjazdów oraz 
elementów odwodnienia drogi, 
a także jednostronnie chodnik.

Szczegóły inwestycji
Po zachodniej stronie drogi wo-
jewódzkiej 794 (czyli tej samej 
co szkoła) wykonany zostanie 
chodnik o szerokości 2 m od 
ul. Stoczki do ul. Pogodnej, czyli 
w stronę Brzozówki i Owczar. Ist-
niejący już chodnik po wschod-
niej stronie drogi pozostanie bez 
zmian. Po przebudowie pasy 
ruchu jezdni będą miały sze-
rokość 3,5 m z poszerzeniami 
na łukach, a pas rozdzielający 
z kostki betonowej 3,25 m sze-
rokości. Na początku i końcu 
wykonane zostaną wyspy ka-
nalizujące ruch; na jednej z nich 
będzie przejście dla pieszych 
przez drogę wojewódzką 794 
dla docierających do szkoły pie-
szo i wysiadających z autobusu 
na pobliskich przystankach.

Powstaną dwa nowe zjazdy po 
stronie zachodniej: zjazd pub-
liczny na teren szkolny oraz in-
dywidualny. Istniejące zjazdy 
do posesji prywatnych zostaną 
przebudowane i dostosowane 
do zmienionej geometrii jezd-
ni oraz wybudowanego chod-
nika. Część ogrodzeń zostanie 
przestawiona z powodu koli-
zji z projektowanymi elementa-
mi infrastruktury drogowej lub 
w celu zapewnienia widoczności 
na podporządkowanym wlocie 
z ul. Stoczki (drogi gminnej).

MKF
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Planowany chodnik 
wzdłuż drogi gminnej 
w Przybysławicach 
i Korzkwi
15 lutego odbyło się spotkanie w sprawie prezenta-
cji koncepcji chodnika wzdłuż ulic Stoczki w Przyby-
sławicach i Podzamcze w Korzkwi. Planowane jest 
powstanie chodnika przy drodze gminnej na od-
cinku około 1250 m od istniejącego chodnika przy 
Szkole Podstawowej w Przybysławicach do skrzyżo-
wania z ul. Eleonory Wodzickiej w Korzkwi, czyli już 
przy nowym moście – w sąsiedztwie starej szkoły, 
zamku i ośrodka wypoczynkowego. 

W związku z planowaną realizacją projektu budowy chod-
nika wzdłuż ul. Stoczki w Przybysławicach i ul. Podzam-
cze w Korzkwi, w harcerskim ośrodku wypoczynkowym 
w Korzkwi odbyło się spotkanie konsultacyjne, na które zo-
stali zaproszeni m.in.: radni, sołtysi, przedstawiciele szkoły 
i ośrodka harcerskiego. Podczas spotkania, w celu zapo-
znania się i zaopiniowania, przedstawiono zakres przed-
sięwzięcia, wyłożona została koncepcja budowy chodnika 
wraz z budową odwodnienia i przebudową fragmentów dro-
gi. Na długości 1250 m planowany jest chodnik o szeroko-
ści 2 m, na odcinku 800 m ul. Podzamcze konieczne będzie 
poszerzenie jezdni drogi do 5 m, bowiem nie spełnia ona 
normatywnej szerokości – w związku z wąskim pasem dro-
gowym konieczne będzie zastosowanie procedury ZRID. 
W spotkaniu uczestniczyli radni gminy: Joanna Kwaśny, Piotr 
Podleśny oraz sołtysi: Korzkwi – Angelika Kulesza, Przyby-
sławic – Aleksander Tabor i Grębynic – Adam Duliński; jak 
również Paweł Grabka – wicedyrektor szkoły w Przybysławi-
cach i kierownik ośrodka ZHP w Korzkwi.

MKF

Przebudowa drogi 
gminnej w Boleniu 
z dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 2022

16 lutego 2022 r. zostały opubli-
kowane wyniki naboru wniosków 
do Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg 2022. Jak poinformo-
wał resort infrastruktury wsparcie 
rządowe uzyska 2328 zadań, 
w tym 630 powiatowych i 1698 
gminnych. Wśród objętych dofi-
nansowaniem znalazł się też je-
den wniosek złożony przez gminę 
Zielonki, drugie zadanie jest na 
liście rezerwowej.

Dofinansowanie otrzymało zada-
nie „Przebudowa drogi gminnej 
nr K601501 w miejscowości Boleń 
w gminie Zielonki”, czyli budowa chod-
nika na długości 489,5 m wzdłuż ul. 
Jana Matejki w Boleniu wraz z budo-
wą odwodnienia na odcinku 419,5 m. 
Koszt zadania objętego wnioskiem to 
1 952 623,89 zł, a wysokość dofinan-
sowania wyniesie 976 311 zł, czyli 
50 proc. Zgodnie z zapisami wniosku 
chodnik powinien być gotowy do koń-
ca tego roku.

Drugi wniosek złożony przez gminę 
Zielonki do RFRD znalazł się na liście 
rezerwowej – jest to „Remont drogi 
gminnej K601560 w miejscowościach 
Przybysławice i Garliczka w gminie 
Zielonki”, czyli ciągu ulic Na Chochół 
i Brzozowej. Obejmował remont na-
wierzchni i odwodnienia drogi na dłu-
gości 1405 m.

W Małopolsce dofinansowanie z RFRD 
2022 otrzymało 180 zadań: 45 powia-
towych i 135 gminnych, co pozwo-
li na budowę, przebudowę lub remont 
147 km dróg powiatowych i 125 km 
gminnych. Przyznano dofinansowa-
nie w wysokości 202,7 mln zł, w tym 
90 mln zł na zadania powiatowe, 
112,7 mln zł na zadania gminne.

MKF

Chodnik ma połączyć nową szkołę w Przybysławicach 
z okolicami zamku w Korzkwi
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Dofinansowanie 
do II etapu  
obwodnicy Zielonek 
(Trasy Wolbromskiej)
Do Małopolski trafi 110 mln zł rządowego dofinan-
sowania na budowę trzech obwodnic: II etapu ob-
wodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej) od węzła POK 
w Zielonkach do drogi wojewódzkiej 794 w Trojano-
wicach; a także obwodnic Szczurowej i Brzeszcz –  
jak ogłosił 23 grudnia 2021 r. premier Mateusz Mora-
wiecki.

Budowa II etapu obwodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej) od 
węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do zjazdu na DW 794 
w Trojanowicach szacowana jest na 50 mln zł, dotacja Z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel ma wynieść 35 mln zł 
w latach: 2022 (10 mln zł), 2023 (20 mln zł) i 2024 (5 mln zł).  
Powstanie tego odcinka TW ma ułatwić włączenie się z terenów 
północnych w kierunku powstającej już Północnej Obwodnicy 
Krakowa i zjazd z węzła POK w Zielonkach.

Przypomnijmy, że I etap Trasy Wolbromskiej (obwodnicy Zie-
lonek) ma połączyć ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem 
Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach; w ramach 
tej inwestycji wykonany zostanie też łącznik do ulicy Gloge-
ra w Krakowie (drogi wojewódzkiej 794) i rozbudowa tej ulicy. 
Etap I, zgodnie z umową, realizowany jest w ramach proce-
dury zaprojektuj-wybuduj i powinien być gotowy do połowy 
2023 r.

Inwestorem dla budowy Zachodniej Obwodnicy Zielonek (Trasy 
Wolbromskiej) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW).

MKF

Przebudowa dróg 
w gminie Zielonki 2022

15 marca podpisano dwie 
umowy na przebudowę dróg 
w gminie Zielonki. Realizować je 
będą dwie firmy. Kontynuowa-
na będzie modernizacja ul. Wi-
dokowej w Zielonkach, nową 
nawierzchnię zyskają też odcin-
ki ulic w Zielonkach, Bibicach 
i Węgrzcach. Koszt tych zadań 
wyniesie łącznie 1,5 mln zł.

Jesienią ubiegłego roku zmoderni-
zowano 318-metrowy odcinek ul. 
Widokowej w Zielonkach od ul. Ba-
bilon w kierunku ul. Rzyczyskiej. 
Niedługo firma Jankop rozpocznie 
modernizację kolejnego 220-me-
trowego odcinka od ul. Babilon do 
ul. Ks. J. Michalika wraz ze skrzy-
żowaniem. Nowa jezdnia asfalto-
wa drogi będzie posiadać zmienną 
szerokość od 3,5 do 4,5 m i do 
tego zostanie wykonane odwod-
nienie w postaci kanalizacji desz-
czowej z kratkami ściekowymi oraz 
korytkami, a na odcinku 80 m w re-
jonie parkingu przy szkole w Zie-
lonkach będzie wykonany chodnik 
o szerokości 2 m. Koszt wykonania 
wyniesie ponad 663 tys. zł, termin 
realizacji to 15 września 2022 r. Ak-
tualnie projektowana jest tymcza-
sowa organizacja ruchu, w czasie 
zamknięcia drogi konieczne będzie 
korzystanie z objazdu.

Kolejne zadania ma wykonać fir-
ma Trobud. Nawierzchnię asfalto-
wą zyskają odcinki: ul. Bławatkowej 
w Bibicach, dotychczas z de-
struktu (około 600 m, koszt około 
502 tys. zł), ul. Na Brzegu w Zie-
lonkach, tylko częściowo asfalto-
wej (około 110 m, koszt 53 tys. zł) 
i ul. C20 w Węgrzcach, gdzie bę-
dzie też wzmocniona podbudowa 
drogi i wyremontowane odwodnie-
nie (około 110 m, koszt 134 tys. zł). 
Za około 163 tys. zł zabezpieczona 
też zostanie skarpa przy ul. Wąskiej 
w Trojanowicach na około 40 m dłu-
gości i na 110-metrowym odcinku 
tej drogi zostanie nałożona na-
wierzchnia asfaltowa.

IO
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Rozmawiano m.in. o tym, jak zsynchronizować budowy i przebudowy dróg, tak by powodowały jak najmniej utrudnień

O Północnej Obwodnicy 
i innych inwestycjach 
drogowych w szerszym 
gronie
Północnej Obwodnicy Krakowa – także w kontekście in-
nych kluczowych, prowadzonych aktualnie i krzyżujących 
się z nią inwestycji na terenie gmin Zielonki, Wielka Wieś 
i północy Krakowa – dotyczyło robocze spotkanie, które 
odbyło się 21 lutego w Urzędzie Gminy Zielonki. 

Jak poinformował Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego Mini-
stra Infrastruktury, spotkania odbywać się będą na prośbę ministra 
Andrzeja Adamczyka cykliczne, co około 1,5 miesiąca, by na bieżą-
co wymieniać się informacjami i reagować na ewentualne problemy.

W spotkaniu uczestniczyli również: wicemarszałek województwa 
małopolskiego Łukasz Smółka, dyrektor krakowskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, 
przedstawiciele lokalnych samorządów: Powiatu Krakowskiego Ar-
kadiusz Wrzoszczyk – zastępca starosty, gminy Zielonki – wójt Bo-
gusław Król, gminy Wielka Wieś – wójt Krzysztof Wołos, jak również 
przedstawiciele zarządców dróg na styku budowanej POK tj. Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich, Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskie-
go oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy Północnej Ob-
wodnicy Krakowa firmy Gülermak.

Wymieniono bieżące informacje dotyczące postępów prac budow-
lanych na budowie poszczególnych odcinków Północnej Obwod-

nicy Krakowa i sąsiadujących 
z nią inwestycji m.in. w ciągu 
dróg powiatowych Węgrzce-
-Batowice, Alei 29 Listopada 
w Krakowie; Trasy Wolbrom-
skiej, wspomniano kilka zagad-
nień wymagających odrębnych, 
szczegółowych ustaleń w mniej-
szym gronie; zwrócono też 
uwagę na synchronizację po-
szczególnych prac i terminów 
ich realizacji oraz na stan ut-
rzymania dróg w pobliżu pro-
wadzonej budowy, tak, aby dla 
mieszkańców wiązało się to 
z jak najmniejszą uciążliwoś-
cią. 

Również podczas XXXVI sesji 
Rady Gminy Zielonki Minister 
Infrastruktury Andrzej Adam-
czyk połączył się z radnymi on-
-line, by rozmawiać o postępach 
na budowie POK. Osobiście 
obecni byli wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Łu-
kasz Smółka i dyrektor GDDKiA 
oddział w Krakowie Tomasz Pa-
łasiński, a wśród tematów znala-
zła się informacja o inwestycjach 
drogowych realizowanych przez 
GDDKiA oraz samorząd woje-
wództwa na terenie gminy Zie-
lonki.

MKF
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Budowa sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych – 
kolejne rozszerzenie 
projektu
Trwa budowa sieci w ramach pierwszego rozszerzenia 
projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielon-
ki – IV etap”. Firma INSBUD z Tarnowa kontynuuje prace 
na podstawie dwóch umów z gminą Zielonki. Budowa-
na jest sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 8,4 km 
w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska, Przy-
bysławice, Węgrzce, Zielonki wraz z 3 przepompowniami 
ścieków i ich zasilaniem oraz odcinki sieci wodociągowej, 
gazowej i kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac 
mija we wrześniu 2022 r. Tymczasem gmina Zielonki po-
zyskała dalsze dofinansowanie i wspomniany projekt roz-
szerzono o kolejne odcinki w Brzozówce, Januszowicach, 
Bibicach i Zielonkach. Umowę na dofinansowanie z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej podpisano w grudniu 2021 r.

W ramach pierwszego rozszerzenia ukończono i przekazano do eks-
ploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Bibicach; 
ul. Pogodnej w Przybysławicach i w rejonie ul. C24 w Węgrzcach, 
łącznie około 1,5 km sieci. Roboty sieciowe są zrealizowane na 
odcinkach w Zielonkach: ul. Gwizdałów, Baranówny, Do Cegielni, 
Babilon, Spacerowa; w Bibicach: ul. Ogrodowa i Dworska; w Woli 
Zachariaszowskiej – ul. Słoneczna, ul. Podgórze. Te odcinki czeka-
ją tylko na odtworzenie nawierzchni planowane wiosną – wówczas 
będą przekazane do eksploatacji. 

Aktualnie wykonawca ma do realizacji odcinki: w ul. Słonecznej 
w Woli Zachariaszowskiej oraz w ul. E1 i E2 w Węgrzcach. Koszt ro-
bót to 6 801 424,13 zł. 

Realizowana obecnie budowa 
i planowane drugie rozszerzenie 
to kontynuacja dużego projek-
tu budowy sieci kanalizacyjnej 
„Gospodarka wodno-ścieko-
wa w gminie Zielonki – IV etap”, 
którego koszt wyniósł już oko-
ło 35 mln zł. W maju 2017 r. 
gmina Zielonki uzyskała około 
13 mln zł dofinansowania z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na pierwotny 
zakres tego projektu. W trak-
cie inwestycji dofinansowanie, 
na podstawie aneksu z lutego 
2019 r., urosło do 17,5 mln zł 
z uwagi na rozszerzenie, a we 
wrześniu 2021 r. zawnioskowa-
no o kolejne rozszerzenie i na 
podstawie umowy z NFOŚiGW 
z grudnia 2021 r. dofinansowa-
nie urosło do 19 315 618,56 zł.

Zwycięzcę trwającego właśnie 
przetargu na realizację dodat-
kowych odcinków w Brzozówce 
(ul. Zielona Droga, Leśna, Oliw-
kowa), Januszowicach (ul. Bia-
ła Góra), Bibicach i Zielonkach 
(m.in. ul. Krakowskie Przedmie-
ście) powinniśmy poznać w mar-
cu 2022 r. W ramach drugiego 
rozszerzenia powstanie około 
3,1 km sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z 3 przepompowniami 
ścieków, a także około 0,4 km 
sieci wodociągowej i odtwo-
rzeniem dróg po budowie. Za-
kłada się także wymianę 22 
hydrantów na nowoczesne, ze 
zdalną możliwością otwierania. 

Z budową infrastruktury siecio-
wej i odtwarzaniem nawierzchni 
po budowie wiążą się utrudnie-
nia drogowe, o których informu-
jemy na zielonki.pl. 

Referat Inwestycji Sieciowych 
UG Zielonki, red. IO

Przekazywanie kolejnych odcin-
ków nowej sieci do eksploatacji 
umożliwia mieszkańcom przyłą-
czanie się do gminnej kanalizacji. 
Projekty przyłączy (tj. odcinków 
kanalizacji od granic nierucho-
mości do instalacji wewnętrz-
nych w budynkach) i przyłącza-
nie swoich nieruchomości do 
gminnej sieci należy uzgadniać 
indywidualnie w siedzibie Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
w Zielonkach Sp. z o.o., 32-086 
Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: 
12 286 32 35, 12 285 02 61).

Prace obejmują m.in. ul. Słowiańską w Woli Zachariaszowskiej
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Bosutowska remiza 
z nowym wyglądem
Postępuje budowa nowej remizy dla OSP w Bosutowie. 
Otynkowany z zewnątrz budynek zyskał nowy wygląd dzię-
ki obłożeniu fragmentów elewacji deskami dekoracyjnymi 
opalanymi. Zmiany są widoczne także w wewnątrz budyn-
ku – zamontowano drzwi wewnętrzne, wykonano tynki, za-
mocowano sufity podwieszane. 

Remiza znajduje się w pobliżu węzła powstającej Północnej Obwodnicy 
Krakowa

Budynek zlokalizowany przy terenie rekreacyjno-sportowym będzie służyć
lokalnej społeczności

Inwestycja przebiega zgodnie 
z planem. Teren przyległy do 
remizy ogrodzono, wykonano 
zjazd z ul. Krakowskiej, a kost-
ką betonową wykończono układ 
komunikacyjny przy budynku. 
W całym budynku ułożono płyt-
ki, ściany są już pomalowane, 
wykonano biały montaż zamon-
towano też oprawy oświetlenio-
we oraz elementy wyposażenia 
toalet. 

W nowej remizie strażacy-ochot-
nicy będą mogli korzystać z ga-
rażu dla pojazdów ratowniczych 
oraz pomieszczeń przyległych, 
tj. warsztatu, magazynu oraz 
pralnio-suszarni, ponadto będą 
tam szatnie z sanitariatami, za-
opatrzone w natryski i toalety. 
Przy wejściu znajduje się dy-
żurka, na piętrze mieszczą się: 
sala wielofunkcyjna na szko-
lenia i spotkania, wyposażona 
w zaplecze kuchenne, pomiesz-
czenie administracyjno-biurowe, 
sanitariaty oraz magazyn. Po-
wierzchnia użytkowa budynku 
to 372,50 m².

KB 

Budynek w Pękowicach 
gotowy
Zakończyła się budowa zaplecza socjalnego przy terenie 
rekreacyjno-sportowym w Pękowicach. Wykonawca złożył 
dokumenty do nadzoru budowlanego i czeka na decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

Parterowy budynek o powierzch-
ni 75 m² jest dwuczęściowy, 
a do każdej z części prowadzą 
osobne wejścia. W jednej części 
jest szatnia wraz z łazienką i wę-
złem sanitarnym. Drugie wejście 
prowadzi do pomieszczenia so-
cjalnego z aneksem kuchennym 
o powierzchni 38 m² oraz toa-
lety przystosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Z tej 
części jest wyjście na taras bu-
dynku. Na budynku zainstalo-
wano panele fotowoltaiczne.

Wartość inwestycji wyniosła 
664 054 zł. Koszt dachu wyniósł 
61 347 zł, z czego 60 000 zł po-
chodzi z nagrody w konkursie 
„Małopolska Wieś 2021” orga-
nizowanym przez Województwo 
Małopolskie, uzyskanej przez 
sołectwo Pękowice za zajęcie 
I miejsca w kategorii „Nowator-
ska Małopolska Wieś”. Na pod-
stawie umowy z gminą Zielonki 
przedsięwzięcie zrealizowała fir-
ma Gordon&Great Consulting 
Sp. z o.o. sp. komandytowa.

KB, IO
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Po remoncie pomieszczenia będą bardziej funkcjonalne i dostosowane 
do potrzeb mieszkańców

Po remoncie w Dziekanowicach

Centrum Medyczne 
w nowej odsłonie
Zakończono prace na parterze i pierwszym piętrze budyn-
ku Centrum Medycznego w Węgrzcach. Ekipa wyjazdowa 
pogotowania ratunkowego oraz Poczta Polska już funkcjo-
nują w nowych pomieszczeniach. Front robót przeniesiono 
na drugie piętro budynku. Prace postępują zgodnie z har-
monogramem.

Jednostka pogotowia ratunkowego przeniosła się do swojej nowej 
siedziby na parterze, w miejsce „po aptece”. Krótszy dystans do ka-
retki – z parteru, a nie z drugiego piętra – pozwoli na jej szybszy 
wyjazd. W części pogotowia wydzielono: 3 pokoje jednoosobowe 
z łazienkami, pokój socjalny (dyżurkę), magazyn leków i wyrobów 
medycznych, magazyn sprzętu, sanitariaty, wiatrołap i korytarz. 

Pracownicy Poczty Polskiej też już pracują w nowym miejscu. Dzię-
ki korekcie układu wewnętrznych ścian działowych w budynku po-
mieszczenie do obsługi mieszkańców powiększyło się. Placówka 
pocztowa zyskała także własny węzeł sanitarny, zaplecze socjalne 
oraz pomieszczenia magazynowe. Wejście do ogólnodostępnych 
pomieszczeń poczty dla osób niepełnosprawnych zostało wykona-
ne jako nowe – dostępne z rampy, bezpośrednio z zewnątrz.

Zakończono również prace remontowe na pierwszym piętrze. Po-
wstała jedna przychodnia składająca się z: sześciu gabinetów 
z dwoma oddzielnymi poczekalniami (co zwiększy ochronę również 
przeciwcovidową) rejestracją, pomieszczeniem magazynowym, za-
pleczem socjalnym, pomieszczeniem porządkowym, szatnią dla 
pracowników oraz węzłami sanitarnymi. Usługę w ramach POZ 
prowadzi tu dotychczasowy podmiot lekarski. Cały obiekt, oprócz 
zmian w podziałach wewnętrznych, wymiany instalacji wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, elektrycznej i niskoprądowej, wyposażony został 
w nową instalację klimatyzacji zasilaną panelami fotowoltaicznymi.

Na drugim piętrze przeprowadzono wyburzenia pomieszczeń po 
pogotowiu i trwają prace związane z remontem. Powstanie tam dru-
ga, niezależna poradnia lekarza rodzinnego.

Poszerzono zakres prac o remont elewacji budynku, w związku 
z tym planuje się zakończenie inwestycji w maju.

KB

Remont 
w dziekanowickim 
budynku

W ubiegłym roku przepro-
wadzono modernizację bu-
dynków sołeckich w Woli 
Zachariaszowskiej, Bibi-
cach i Brzozówce. Teraz 
nowy wygląd zyskał także 
budynek w Dziekanowi-
cach.

W ubiegłym roku w budynku 
sołeckim w Dziekanowicach 
odnowiono kuchnię, pomalo-
wano ściany oraz położono 
płytki. Wydzielono dwie łazien-
ki i pomalowano płytki. W bu-
dynku wykonano przeróbkę 
instalacji elektrycznej oraz sto-
larkę. W tym roku rozpoczę-
ły się prace związane z dużą 
salą w budynku; wstawiono 
dodatkowe okno i drzwi, dzię-
ki czemu z sali można wyjść 
na ogród, wymieniono instala-
cję elektryczną oraz instalację 
centralnego ogrzewania. Wyre-
montowano sufit, a ściany zy-
skały nowy wygląd, wymieniono 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, 
wszystkie pomieszczenia zosta-
ły również odmalowane. Dzięki 
odsłonięciu cegły na jednej ze 
ścian oraz nowemu oświetleniu 
sala zyskała ciekawy wygląd. 
Koszt remontu sali to 50 500 zł.

KB
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Wzrost opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami w 2022 r.
Od 1 lutego 2022 r. o 2 zł od osoby wzrosła opłata za od-
biór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Zie-
lonki. Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. 
przegłosowała nowe stawki: 34 zł od osoby zamieszkującej 
nieruchomość jednorodzinną i 38 zł od osoby zamieszku-
jącej nieruchomość wielolokalową. Ulga za kompostowa-
nie pozostała bez zmian i wynosi nadal 3 zł od osoby; 
częstotliwość odbioru odpadów też nie uległa zmianie. 
Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w roku 2022 r. z dochodów własnych, z bu-
dżetu gminy kwotą prawie 2 mln zł, bowiem – jak wynika 
z szacunków – wpływy z opłat od mieszkańców nadal nie 
pokryją kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

W ubiegłym – 2021 roku – koszty odbioru odpadów były wyższe niż 
wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – z budżetu gminy Zielonki 
dopłacono kwotę około 2 mln złotych przy stawkach: 32 zł od zabu-
dowy jednorodzinnej i 36 zł od zabudowy wielolokalowej. A koszty 
jeszcze wzrosły – w przeprowadzonym z końcem 2021 r. przetargu 
na odbiór odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki – firma 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, wyło-
niona w przetargu spośród dwóch oferentów, zaoferowała na 2022 r. 
kwotę wyższą od obowiązującej za odbiór odpadów zmieszanych 
z terenu gminy Zielonki w 2021 r. (w 2021 r. MPGO – 4 454 389,26 zł; 
w 2022 r. firma Strach – 5 033 831,13 zł). Za odbiór odpadów se-
gregowanych w 2022 r. odpowiadać będzie firma Tamax (koszt to 
4 711 031,09 zł), a za odbiór odpadów zielonych firma MIKI (koszt 
1 218 721,86 zł) – tu firmy i koszty pozostały bez zmian.

Dlatego utrzymanie dotychczasowych stawek stało się niemożli-
we i Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegło-
sowała nowe stawki. Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w 2022 r. z dochodów własnych, z budżetu gminy – kwo-
tą 1 969 254,22 zł, bowiem z planu budżetu na 2022 r. wynika, że 
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami nadal będą za niskie 
i nie pokryją kosztów związanych z gospodarką odpadami w gmi-
nie. Przypomnijmy, że według założeń ustawy stawki opłat powinny 
pokrywać koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od miesz-
kańców, działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych oraz obsługi administracyjnej.

Niestety, co roku w naszej gminie rośnie tonaż odpadów – produ-
kujemy dużo odpadów zarówno zmieszanych, jak i segregowanych 
– w 2020 r. było to 476,73 kg na osobę. W całej Aglomeracji Kra-
kowskiej (Kraków i 14 okalających go gmin) więcej od nas produ-
kują tylko mieszkańcy jednej gminy – Zabierzowa (514,77 kg/os.). 
Dla porównania mieszkańcy Krakowa produkują 403,8 kg na osobę, 
sąsiednich Michałowic – 356,27 kg na osobę.

MKF, IO

Dotacja 
dla Państwowej Straży 
Pożarnej

Sprzęt ochrony dróg od-
dechowych użytkowany 
przez gminnych strażaków-
-ochotników będzie miał 
zapewnioną konserwa-
cję dzięki dotacji dla Pań-
stwowej Straży Pożarnej od 
gminy Zielonki. Uchwałę 
w tej sprawie Rada Gminy 
podjęła 31 stycznia 2022 r. 
podczas XXXV sesji.

Gmina przekazała środki w wy-
sokości 20 tys. zł dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Krakowie za pośred-
nictwem Funduszu Wsparcia 
PSP w formie dotacji celowej na 
utrzymanie w stałej gotowości 
stacji konserwacji i przeglądów 
aparatów ochrony dróg odde-
chowych.

Na terenie gminy Zielonki działa 
9 jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, które posiadają 
łącznie 40 sztuk aparatów od-
dechowych. Aparaty ODO, obo-
wiązkowy element wyposażenia 
strażaka ratownika, używane są 
w razie narażenia dróg odde-
chowych na działanie szkod-
liwych gazów oraz wysokich 
temperatur. Aparaty wymagają 
co najmniej dwóch przeglądów 
w ciągu roku oraz napełnienia 
po każdym użyciu. Przeglądy 
urządzeń powierzone zosta-
ły, jak dotychczas, Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Krakowie na mocy po-
rozumienia.

Red. IO



23

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 1 (163)/2022

Punkty PSZOK otwarte 
od marca
Od 5 marca do 26 listopada w każdą sobotę w godzinach 
od 10.00 do 18.00 działać będą Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkty są zlokalizowa-
ne: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku spor-
towym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na 
granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Aby od-
dać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę 
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmie-
ci w naszej gminie.

Mieszkańcy w punktach oddać mogą bez dodatkowej opłaty: od-
pady budowlane i rozbiórkowe (limit 200 kg/rok z jednej nierucho-
mości), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, elektrośmieci, 
wielkogabaryty i 4 zużyte opony na rok na nieruchomość. 

Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą (skle-
py, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, zakłady fry-
zjerskie, kosmetyczne, krawieckie itp.) mają obowiązek posiadania 
indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych i tylko tak 
mogą oddawać odpady powstające w ramach działalności; nie ko-
rzystają z PSZOK. Przypominamy o tym, bowiem nadal odnotowu-
jemy dzikie wysypiska, często zawierające odpady pobudowlane, 
czy części samochodowe i opony, pochodzące z działalności go-
spodarczych.

Co w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przezna-
czoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność 
gospodarczą? Właściciele powinni wówczas uiszczać do gminy 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część do-
tyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją 
oraz zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych 
z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamiesz-
kałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Informacji na temat gospodarki odpadami udziela Referat Niskiej 
Emisji i Odpadów UG Zielonki pod nr tel. 12 2850 850 wew. 313, 
312, 311.

IO

Odpady w soboty przyjmują 2 punkty PSZOK: w Węgrzcach i na granicy 
Zielonek i Trojanowic

Dotacja dla policji

Gmina przeznaczyła do-
tację dla policji, dzięki któ-
rej sfinansowane będą 
dodatkowe patrole poli-
cyjne. Uchwałę w tej spra-
wie Rada Gminy podjęła 
31 stycznia 2022 r. pod-
czas XXXV sesji.

Gmina Zielonki przekazuje pra-
wie 50 tys. zł dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Krakowie 
i Komisariatu Policji w Zielon-
kach na organizację tzw. płat-
nych patroli na terenie gminy. 
Wystarczy to na 83 ośmiogo-
dzinnych patroli dwuosobo-
wych. Na mocy porozumienia 
z 1 lutego 22 r. w ramach tych 
dodatkowych godzin policjan-
ci sprawdzają posesje pod 
względem sanitarno-porządko-
wym i uczestniczą w kontrolach 
pieców w domach. Kontrolują 
uczestników ruchu drogowego, 
a także porządek w miejscach 
publicznych. W ramach współ-
pracy zapewnione zostanie tak-
że bezpieczeństwo podczas 
ogólnodostępnych  gminnych 
imprez.

Red. IO



24

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 1 (163)/2022

Likwidujmy kopciuchy!
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, od 1 stycz-
nia 2023 r. do ogrzewania domu nie będzie można używać starego kopciucha. Za złama-
nie przepisów grozi każdorazowo kara od 500 zł do nawet 5 000 zł. Pomocy mieszkańcom 
w zakresie wymiany źródła ciepła udzielają pracownicy gmin Metropolii Krakowskiej, które 
już od ponad 5 lat prowadzą aktywne działania w tym zakresie.

Do tej pory gminy łącznie przeznaczyły prawie 137 mln zł na likwidację najbardziej zanieczyszczających 
źródeł ogrzewania. Udało się za to zlikwidować 9,5 tys. pieców węglowych, a kolejne 5 tys. zostanie wy-
mienionych w najbliższym czasie. Wciąż pozostaje do wymiany niecałe 20 tys. nieekologicznych źródeł 
ciepła. Dlatego na terenie Metropolii działa 57 ekodoradców, którzy pomagają mieszkańcom w pozyska-
niu dotacji na wymianę starego kotła lub na termomodernizację budynku.

Oprócz klasy kotła ważna jest również jakość paliwa. Jakość paliw sprawdzana jest podczas kontroli prowa-
dzonych przez gminy. Na terenie Metropolii Krakowskiej przeprowadzono już ponad 15 tys. takich kontroli. 
Przed nami ostatnia wiosna i lato przed wejściem w życie przepisów uchwały antysmogowej. Gminy 
Metropolii Krakowskiej wciąż dysponują środkami na wymianę bezklasowych pieców. Ekodoradcy po-
mogą uporać się z niezbędnymi formalnościami przy uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Zachęcamy miesz-
kańców którzy ogrzewają domy kotłami starego typu do kontaktu z ekodoradcą w swojej gminie. Każdy 
wymieniony kopciuch pozwoli nam oddychać lepszym powietrzem. Bądźmy razem w walce o czyste 
powietrze!

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Zachęcamy kolejnych właścicieli domów z piecami węglowymi do składania deklaracji na wymianę kot-
ła z dofinansowaniem do Referatu Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy w Zielonkach; kontakt, infor-
macje i ekodoradcy: tel. 12 285 08 50 wew. 310, 315 i 314.
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Wymiana pieców 
i kontrole spalania
Przypominamy, że tylko do końca 2022 r. można palić 
w kotłach bezklasowych, I i II klasy! Na terenie gminy Zie-
lonki prowadzone są kontrole spalania w piecach za po-
mocą dronów. Kontrole z powietrza odbywają się po godz. 
16.00 i są prowadzone przez uprawnionych pracowników 
Urzędu Gminy Zielonki w asyście policji. Badanie polega 
na zasysaniu przez dron próbek dymu z kominów i analizie 
uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników. Pojawienie 
się informacji o zwiększonym stężeniu szkodliwych związ-
ków chemicznych skutkuje natychmiastowym wejściem na 
wskazaną przez dron posesję kontroli.

– Przypominamy, że wszystkie kotły węglowe bezklasowe, I i II klasy na-
leży zlikwidować do końca 2022 r., nakazuje to uchwała antysmogowa 
dla Małopolski. Nie ma co liczyć na to, że uchwała się zmieni, lub ter-
miny zostaną przesunięte. Trzeba się spieszyć – podkreśla Magdalena 
Garus z Referatu Niskiej Emisji i Odpadów. – Zachęcamy właścicieli 
pieców węglowych do jak najszybszego zgłaszania się do Urzędu Gmi-
ny w Zielonkach w celu pozyskania dotacji na wymianę pieca. Z pro-
gramu „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” można pozyskać 
do 7 tys. zł na zmianę systemu ogrzewania. Środków pozostało dla oko-
ło 60 beneficjentów. Wymienić piec i rozliczyć dotację trzeba najpóź-
niej do końca września 2022 r.

Do 1 marca 2022 r. w tym sezonie grzewczym skontrolowano z po-
wietrza 209 nieruchomości. Uchwała antysmogowa dla Małopolski 
zezwala na palenie w piecach węglowych bezklasowych oraz I i II 
klasy tylko jeszcze do końca tego roku. Ale spalanie w piecu odpa-
dów trzeba udowodnić. Gdy w kotłowni brak widocznych dowodów, 
kontrolujący pobierają próbki popiołów do analizy. Gdy badania pró-
bek potwierdzają spalanie odpadów, właścicielowi pieca wystawia-
ny jest mandat, jeśli odmówi on przyjęcia mandatu sprawa trafia do 
sądu. Do 1 marca nałożono 6 mandatów, dla przykładu – z 10 pró-
bek popiołów pobranych na początku tego roku, tylko jedna po-

twierdziła spalanie odpadów. Za 
wykroczenie spalania odpadów 
może zostać nałożony man-
dat karny w maksymalnej wy-
sokości 500 zł z art. 191 ustawy 
o odpadach, bądź sporządzo-
ny wniosek o ukaranie do sądu. 
W marcu kontrole pieców były 
kontynuowane.

Podczas kontroli pieców kon-
trolujący informują właścicieli 
o konieczności jak najszybszej 
wymiany pieca bezklasowego, 
I lub II klasy, i o programach 
dotacyjnych, z których można 
skorzystać, dają też ulotki infor-
macyjne i naklejają na piec na-
klejkę przypominającą do kiedy 
należy go wymienić. Na tere-
nie naszej gminy dotychczas 
wymieniono 739 pieców wę-
glowych zastępując je prawie 
wszystkie kotłami gazowymi.

MKF

W gminie Zielonki wymieniono 
739 pieców. Są dotacje na ten cel

Do końca czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do CEEB przez internet na https://zone.gunb.gov.pl lub 
w wersji papierowej do Urzędu Gminy w Zielonkach
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Petycja gmin Metropolii 
Krakowskiej do Premiera 
o środki na budowę 
przyłączy gazowych
Przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej w odpowiedzi 
na informacje od Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) o bra-
ku możliwości realizacji nowych inwestycji do końca roku 
2023 r. z uwagi na brak środków wystosowali do Premiera 
RP petycję o zwiększenie środków finansowych dla PSG 
na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkal-
nych. Brak tych środków zahamuje bowiem tempo wymia-
ny kotłów bezklasowych i przekreśli szansę na poprawę 
jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej.

Gminy Metropolii Krakowskiej, w tym Zielonki, od 5 lat prowadzą 
aktywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza m.in. po-
przez realizację projektów wspierających likwidację kotłów bez-
klasowych oraz działania w celu wdrożenia zapisów uchwały 
antysmogowej dla Województwa Małopolskiego zakazującej użyt-
kowania kotłów węglowych do 1 stycznia 2023 r. Do końca 2021 r. 
w gminach Metropolii zlikwidowano ponad 9 tys. kotłów węglo-
wych, z czego 731 w samej gminie Zielonki. Brak możliwości reali-
zacji kolejnych przyłączy gazowych opóźni tempo wymiany kotłów, 
a co za tym idzie przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza 
w regionie.

Szefowie gmin Metropolii Krakowskiej, czyli miasta Kraków i 15 ota-
czających go gmin, apelują m.in. o:

(…) podjęcie decyzji mających 
na celu zabezpieczenie odpo-
wiednich środków finansowych 
przeznaczonych na budowę 
przyłączy gazowych do bu-
dynków mieszkalnych na te-
renie Metropolii Krakowskiej. 
Z uwagi na przepisy uchwa-
ły antysmogowej, które będą 
obowiązywały od 1 stycznia 
2023 r., szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na przyłącza gazowe 
budynków mieszkalnych ogrze-
wanych bezklasowymi kotłami 
węglowymi (…).

Zwiększenie środków na budo-
wę przyłączy gazowych do bu-
dynków mieszkalnych pozwoli 
na realizację dalszych działań 
na rzecz poprawy jakości po-
wietrza w regionie; umożli-
wi mieszkańcom skorzystanie 
z licznych programów wsparcia 
finansowego (m.in. programu 
Czyste Powietrze oraz wielu in-
nych projektów finansowanych 
z funduszy europejskich oraz 
gminnych); wdrożenie zapisów 
uchwały antysmogowej dla Wo-
jewództwa Małopolskiego za-
kazującej użytkowania kotłów 
bezklasowych do 1 stycznia 
2023 r.

MKF,  
za: info Metropolia Krakowska
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Wymiana pieców – wszystko o dotacji
Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece, stale trwa.
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Zielonki mogą otrzymać do 
7 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania: w tym wymianę starego kotła węglowego na 
ekologiczny do 5 tys. zł oraz do 2 tys. zł na wymianę instalacji.

Dotacja jest przeznaczona dla:
Właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić 
go piecem na gaz.

Jaka jest wysokość dotacji?
W przypadku likwidacji starego kotła i zastąpienia go kotłem na gaz dofinansowanie wyniesie:

• 400–550 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła wskazany w ocenie 
energetycznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł;

• do 2 tys. zł w przypadku wymiany instalacji.

Dotacja obejmuje:
• koszt demontażu starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła;
• koszt zakupu i montażu niezbędnej armatury, takiej jak: czopuch, pompa wymagana do 

prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czterodrożny, zawory przelotowe 
i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do 
zainstalowania nowego źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy;

• koszt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Jak wymienić piec z dotacją?
1. Należy złożyć deklarację udziału w programie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki, 

ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Formularz można znaleźć na: www.eko.zielonki.pl 
lub w wersji papierowej w Referacie Niskiej Emisji i Odpadów. Deklaracja musi być podpisana 
przez wszystkich właścicieli lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.
Niezbędnym załącznikiem jest kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności (np. wydruk 
z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl).

2. Urząd Gminy na podstawie złożonych deklaracji zleca wykonanie ocen energetycznych 
domu, za które właściciel domu nie płaci. Ocena energetyczna budynku jest konieczna, 
by można było ocenić efektywność inwestycji. Dotacja będzie przyznawana wyłącznie dla 
budynków, które spełniają warunek efektywności energetycznej na poziomie 150 kWh/m²/rok 
dla budynków jednorodzinnych i 135 kWh/m²/rok dla budynków wielorodzinnych.

3. Po otrzymaniu pozytywnych wyników oceny energetycznej budynku należy podpisać umowę 
o dotację. Właściciel (inwestor) sam wybiera firmę z uprawnieniami, która wymieni stary węglowy 
piec na nowy, spełniający warunki projektu. Wnioskujący musi zapewnić realizację zgodnie 
z obowiązującym prawem budowlanym (pozwolenia na budowę, zgłoszenia).

4. Rozliczenie dotacji. Po przeprowadzeniu inwestycji należy złożyć wniosek o rozliczenie projektu 
wraz z kopiami faktur, kosztorysem powykonawczym, dokumentem poświadczającym złomowanie 
starego pieca węglowego.

Więcej o projekcie: www.eko.zielonki.pl, www.zielonki.pl.
Doradztwo: Urząd Gminy Zielonki, Referat Niskiej Emisji i Odpadów, tel.: 12 285 08 50, wew. 314.

Ekodoradcy pomagają mieszkańcom!
W Urzędzie Gminy Zielonki pracuje dwóch ekodoradców, z pomocy których mogą korzystać mieszkańcy 
szukający dofinansowania do wymiany nieekologicznego pieca, docieplenia domu, wymiany stolarki itp., 
m.in. z rządowego programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do korzystania z ich doradztwa i pomocy:

• Grzegorz Pikul – tel.: 12 285 08 50, wew. 315, e-mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl;
• Adrian Baran – tel.: 12 285 08 50, wew. 310, e-mail: adrian.baran@zielonki.pl.

Program pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki – etap II” współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
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XXXIII sesja 
nadzwyczajna 
Rady Gminy 
Zielonki
9 grudnia 2021 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częściowo 
zdalnie odbyła się XXXIII sesja nadzwyczaj-
na Rady Gminy Zielonki kadencji 2018– 
–2023. Sesji przewodniczył przewodniczą-
cy Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 

rok 2021;
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Zielonki.

XXXIV sesja Rady 
Gminy Zielonki
30 grudnia 2021 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częściowo 
zdalnie odbyła się XXXIV sesja zwyczajna 
Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. 
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko. Podczas 
sesji przyjęto budżet gminy Zielonki na rok 
2022, o budżecie piszemy na str. 6–8.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zie-

lonki; 
2) Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 

2022; 
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki 

na rok 2021; 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zielonki; 
5) zawarcia porozumienia dotyczącego współ-

działania w 2022 roku Gminy Zielonki z Gminą 
Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, w odniesieniu do osób dopro-
wadzonych do Miejskiego Centrum Profilakty-
ki Uzależnień w Krakowie; 

6) pokrycia części kosztów gospodarowania od-
padami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi; 

7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia wysokości stawki tej opłaty (czyt. str. 22);

8) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi od nie-
ruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innych nieruchomości wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno – wypo-
czynkowe; 

9) zmiany Uchwały nr IX/73/2019 Rady Gmi-
ny Zielonki w sprawie określenia zasad, try-
bu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych, nagród 
sportowych i wyróżnień sportowych gminy 
Zielonki;

10) przekazania według właściwości wniosku 
mieszkańca Gminy Zielonki; 

11) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Zielonki na 2022 rok; 

12) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zielonki na 
rok 2022. 

XXXV sesja Rady 
Gminy Zielonki
31 stycznia 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częściowo 
zdalnie odbyła się XXXV sesja zwyczajna 
Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. 
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko. 

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) przyjęcia rezolucji dotyczącej wezwania Poczty 

Polskiej S.A. do terminowej obsługi mieszkań-
ców Gminy Zielonki (czyt. str. 56);

2) petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli; 
3) przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Zielonki;

4) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego 
porozumienia w zakresie organizacji lokalnego 
transportu zbiorowego; 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu na realizację zadania w ramach Ini-
cjatyw Samorządowych w 2022 roku (dot. DP 
2156K);

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu na realizację zadania w ramach Ini-
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Nowy sołtys 
Bosutowa-
-Bolenia

Andrzej Zabiegaj to nowy sołtys Bosu-
towa-Bolenia. Ma 45 lat i mieszka tu od 
urodzenia, tak jak jego tata i dziadek. Z wy-
kształcenia jest inżynierem chłodnictwa i kli-
matyzacji, pracuje w zawodzie. Prywatnie 
mąż i ojciec trójki dzieci w wieku 7, 12 i 14 
lat. Od 13 lat prężnie działa w miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

– Największą zaletą sołectwa Bosutów-Boleń jest 
jego lokalizacja. Z jednej strony jest bardzo blisko 
do Krakowa, a z drugiej do terenów zielonych, nie-
zabudowanych. Blisko lasów, zieleni i spokoju – 
mówi sołtys A. Zabiegaj.

Na najbliższą kadencję priorytetami będą dla nie-
go: bezpieczeństwo drogowe i kwestia budowy 
chodników. Ważna jest też integracja lokalnej spo-
łeczności. Sołtys planuje stworzenie strony inter-
netowej, na której będą się pojawiały informacje 
związane z historią tego sołectwa, bieżące infor-
macje dla mieszkańców, ogłoszenia; będzie to też 
miejsce wymiany usług i produktów. Trzeci obszar 
jego działania to OSP oraz kwestie związane z za-
gospodarowaniem budynku sołeckiego i obecnej 
remizy strażaków-ochotników, którzy w tym roku 
przeniosą się do nowej remizy.

Jak mówi nowy sołtys, który jest także prezesem 
OSP Bosutów i sekretarzem Zarządu Gminnego 
OSP w Zielonkach, na przestrzeni tych kilkunastu 
lat zmienił się charakter pracy strażaków-ochotni-
ków. Kiedyś były to wyjazdy głównie do pożarów, 
teraz to najczęściej zdarzenia związane z anoma-
liami pogodowymi – wichurami, ulewami, podto-
pieniami. 

Poprzednia sołtys Katarzyna Harmata złożyła pi-
semną rezygnacją z funkcji sołtysa 31.10.2021 r. 
Zgodnie z §22j Statutu Sołectw Gminy Zielonki, 
w przypadku wygaśnięcia mandatu, sołtysem 
zostaje kandydat, który w wyborach (odbyły się 
7 kwietnia 2019 r.) uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów i wyraził zgodę na objęcie mandatu. 

KB

Andrzej Zabiegaj

cjatyw Samorządowych w 2022 roku (dot. DP 
2151K);

7) przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów funkcjono-
wania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie (czyt. str. 22);

8) przekazania środków finansowych dla Policji 
(czyt. str. 23).

XXXVI sesja Rady 
Gminy Zielonki
24 lutego 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy Zielonki oraz częś-
ciowo zdalnie odbyła się XXXVI sesja Rady 
Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji 
przewodniczył przewodniczący Rady Gmi-
ny Zielonki Mirosław Golanko. Zdalnie goś-
cił na sesji minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, a obecni podczas sesji: dyrek-
tor GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński 
przedstawił informację na temat budowy 
Północnej Obwodnicy Krakowa, wicemar-
szałek województwa Łukasz Smółka na te-
mat inwestycji drogowych realizowanych 
przez samorząd województwa małopolskie-
go na terenie gminy Zielonki (czyt. str. 18).

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 

rok 2022; 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-

ny Zielonki;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilakty-

ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Zielonki na lata 2022–2025;

4) nadania nazwy ulicy w miejscowości Bibice;
5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2022;

6) inkasa podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku leśnego, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

7) wyodrębnienia w budżecie gminy środków sta-
nowiących fundusz sołecki;

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu na realizację zadania pn. „Montaż 
wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie 
Zielonki” w miejscowości Zielonki;

9) skargi na Wójta Gminy Zielonki.
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Ponad pół tysiąca akcji strażaków-
-ochotników rocznie
Rozmowa z Janem Palimąką – Komendantem Gminnym OSP w Zielonkach.

W naszej gminie jest 9 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a ile jest w nich strażaków?

– Jest 9 jednostek, z czego 3 są w Krajowym Sy-
stemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Węgrzce, 
Wola Zachariaszowska i Zielonki. Pozostałe to: 
OSP Bibice, Bosutów, Garlica Murowana, Grę-
bynice, Owczary i Trojanowice. Jest około 220 
strażaków czynnych, przeszkolonych, po bada-
niach lekarskich i ubezpieczonych, gotowych do 
wyjazdu.

W 2021 roku wyjeżdżaliście do akcji ponad pół 
tysiąca razy! Dokładnie 582 razy, to średnio 1–2 
interwencje dziennie. Sporo. Gdzie jest najwię-
cej wyjazdów, chyba niekoniecznie najczęściej 
wyjeżdżają te jednostki, które są w krajowym 
systemie?

– Niekoniecznie. Mieszkaniec dzwoni na numer 
alarmowy 112 i na miejsce zdarzenia kierowana 
jest ta jednostka, która jest najbliżej. W zeszłym 
roku najczęściej interweniowały OSP Zielonki – 
124 razy, OSP Owczary – 85 razy, OSP Bibice – 
83 razy, a OSP Węgrzce i OSP Trojanowice po 
81 razy.

Jakich interwencji, zdarzeń było w roku najwię-
cej? 

– Najwięcej było wypadków drogowych. Przyby-
ło innych interwencji związanych z wydarzeniami 
atmosferycznymi, pogodowymi: typu np. zalania, 
a co za tym idzie wypompowania wody, usunię-
cia powalonych drzew. W niektórych jednostkach, 

jak np. OSP Owczary i OSP Trojanowice liczba in-
terwencji drogowych w porównaniu do ubiegłego 
roku wzrosła o 100 procent, dotyczyły one drogi 
wojewódzkiej 794 i, rzadziej, drogi krajowej, co wi-
dać po OSP Bibice i Węgrzce. Aż się złapałem za 
głowę!

To się zmieniło przez te 22 lata, od kiedy jest 
Pan komendantem gminnym?

– Wtedy były głównie pożary.

A teraz?

– Pożarów w zeszłym roku było 79, innych inter-
wencji 497, a wśród nich najwięcej, jak mówiłem, 
wypadków samochodowych.

Kto dziś działa w ochotniczej straży?

– Amatorzy, co to lubią. Co mają zamiłowanie 
i chęć pomagania drugiej osobie. Potrzeba też 
dyspozycyjności, więc większość ma na terenie 
gminy firmy, lub tu pracuje – np. z jednego war-
sztatu właściciel w razie potrzeby puszcza do akcji 
2 pracowników, wyraża na to zgodę. Są też tacy, 
co pracują w mieście, tych jest około 40 procent – 
im trudniej szybko dotrzeć na akcję. Co ciekawe, 
większość strażaków ma wyższe wykształcenie.

Jak przygotowani są strażacy? Często korzy-
stacie z ich wykształcenia, doświadczenia?

– Przygotowanie strażaka – kurs podstawowy to 
126 godzin pół na pół teorii i praktyki. Kurs ratow-
nika medycznego – 96 godzin. Zwykle odbywają 

OSP Zielonki w akcji
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się w weekendy. Niemożliwe jest wyjechanie do 
akcji bez kursu podstawowego, który finansuje 
Komenda Miejska PSP we współpracy z Komen-
dą Wojewódzką. Ale przez pandemię kursów nie 
było przez 2 lata. Dopiero teraz część teoretycz-
na może będzie on-line, a część praktyczna w po-
szczególnych jednostkach. Trzeba przejść m.in. 
komorę dymową. Przed pandemią kurs przecho-
dziło rocznie około 20 osób z terenu gminy, teraz 
mamy około 40 osób oczekujących na kurs pod-
stawowy. Za kurs ratownika medycznego płaci 
gmina. Ważny jest 3 lata, co 3 lata jest recertyfika-
cja, trzeba odnowić uprawnienia. W całej gminie 
około 100 strażaków, czyli prawie połowa, ma ak-
tualnie uprawnienia ratownika medycznego.

Jakaś akcja z ubiegłego roku szczególnie za-
padła Panu w pamięć?

– Dwie. Jak te anomalie pogodowe były, z nieba 
lała się potężna ilość wody, zaraz szła powódź, 
a duża woda w rzekach niosła potężne konary 
drzew. Było tak ze trzy razy, choć raz najgorzej 
u nas w Zielonkach przy świętym Florianie wody 
po kolana było, nigdy wcześniej nic takiego się nie 
zdarzyło! No i drugie – przerwanie kolektora gazo-
wego 350 bezpośrednio pod linią wysokiego na-
pięcia 110 kV przy budowie Północnej Obwodnicy 
Krakowa w Zielonkach. To było bardzo niebez-
pieczne. Jak przyjechałem to mi włosy na głowie 
stanęły, tyle gazu w powietrzu było, że jak włączy-
liśmy czujnik to od razu wyskoczyło maksimum! 
Baliśmy się o ludzi, że te domy obok to zaraz będą 
fruwać… Wystarczyłaby jedna iskra. Ewakuowa-
liśmy wtedy ludzi z 10 domów z terenu Zielonek 
i Krakowa.

Jakie akcje uważa Pan za najbardziej niebez-
pieczne?

– Pożary, tam nie ma nic przewidywalnego, 
wszystkiego się można spodziewać, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo. 

Z czym się najbardziej borykacie, co Was irytu-
je, frustruje?

– Zalewanie po ulewach. Trzeba wreszcie zrobić 
porządek z Białuchą i Garliczką, żeby nie zalewało 
tak mieszkańców. To katastrofa – dużo zniszczeń, 
dużo interwencji. Niektórzy z nas pomagali całą 
noc, a rano normalnie szli do pracy. Nieraz chłopa-
ki brali urlopy, żeby w dzień pomagać mieszkań-
com. A jak wypompowujemy wodę z tych domów, 
to dopiero początek, aż siąść i płakać. No i żeby 
wreszcie skończyli budować te drogi, obwodnicę 
Krakowa. Żeby drogi były bezpieczniejsze, też dla 
dzieci, pieszych.

A kiedy macie największą satysfakcję z pracy?

– Podczas pokazów dla dzieci i młodzieży, pikni-
ków, też ze współpracy z dziećmi, młodzieżą, ko-
łami gospodyń. Akcje są różne, ale te spotkania 
dają dużo radości. No i są też osoby, które przy-
chodzą i podziękują za pomoc, napiszą maila.

Jan Palimąka – Komendant Gminny OSP w Zielonkach

Z końcem ub. roku został Pan po raz piąty wy-
brany Komendantem Gminnym OSP w Zielon-
kach, gratulujemy. Jak przez te 22 lata zmieniły 
się ochotnicze straże – ich wyposażenie, wy-
szkolenie i wyzwania, które podejmują?

– Przede wszystkim poprawiło się wyszkolenie 
strażaków-ochotników, przybyło nam dużo specja-
listycznego sprzętu, w tym ratownictwa technicz-
nego. Mamy nowe samochody, wyremontowane 
zostały niektóre remizy, inne wybudowano. Z dru-
giej strony młodzi ludzie już nie lgną tak chętnie 
do straży, by nieść pomoc. Sprzętu przybywa, 
a ludzi jakby troszkę brakowało. Właśnie dlatego 
teraz będziemy szukać nowego narybku, młodych 
strażaków i strażaczek, bo potrzeba około 5 lat, 
żeby wyszkolić ludzi w ratownictwie technicznym, 
gaśniczym, zanim będą mogli działać w terenie.

Strażacy-ochotnicy pomagają dużo i często, ale 
nie biorą za udział w akcjach żadnego wynagro-
dzenia. 

– Tak jest. Według Uchwały Rady Gminy za go-
dzinę akcji przysługiwałoby nam 12 zł na osobę. 
Poszczególne jednostki i zarząd OSP podjęły jed-
nak decyzje, żeby nie brać wynagrodzenia, a za te 
środki kupować sprzęt do jednostek, dosprzęto-
wić je dodatkowo. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kmita-Fugiel 
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Strażacy-ochotnicy 
usuwali skutki wichury

Strażacy-ochotnicy z gmi-
ny Zielonki do późnych go-
dzin wieczornych usuwali 
skutki wichury z 17 lutego. 
W Korzkwi strażacy usu-
wali drzewa, które spad-
ły na teren bazy harcerskiej 
i powalone drzewa na 
ul. Stoczki w Przybysła-
wicach, a także drzewa 
w parku pod zamkiem. 
Wieczorem, silny wiatr spo-
wodował zerwanie blachy 
z dachu budynku cegiel-
ni w Zielonkach. Strażacy 
musieli także odblokować 
ulicę Do Fortu w Zielon-
kach, gdzie leżały powyry-
wane z korzeniami drzewa. 
Potężne powalone drze-
wo usuwali też z ul. Górnej 
w Owczarach. Większych 
strat nie odnotowano. Dzię-
kujemy strażakom-ochot-
nikom.

KB

Strażacy podczas akcji 
w Zielonkach

Przyjęto strategię 
rozwoju ponadlokalnego
14 grudnia gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metro-
polia Krakowska, w tym gmina Zielonki reprezentowana 
przez wójta Bogusław Króla, jednogłośnie podjęły uchwa-
łę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 
2030 r. Strategia wyznacza siedem dziedzin współpracy 
dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat: inteligentne zarzą-
dzanie, środowisko i przestrzeń, mobilność, gospodarka, 
kultura czasu wolnego, edukacja i usługi społeczne.

Projekt dokumentu powstał w wyniku prac rozpoczętych w 2019 r. 
w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Think-
ing, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na 
potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele. 
W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych środowisk 
i szerokie grono pracowników gmin Stowarzyszenia. 

Strategia zakłada, że w 2030 r. Metropolia Krakowska to neutral-
ny klimatycznie obszar, wyróżniający się na tle europejskim wyso-
ką jakością życia, dostępnością i jakością usług publicznych oraz 
innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki, dający poczucie 
bezpieczeństwa oraz oferujący możliwości wszechstronnego rozwo-
ju wszystkim swoim mieszkańcom.

– Świadomi skali wyzwań jakimi będą: osiągnięcie neutralności 
klimatycznej, stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej 
i energetycznej, zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy 
demograficzne i migracyjne oraz odpowiedzialny wzrost gospodar-
czy obszaru, sprzyjający włączeniu społecznemu, głęboko wierzy-
my, że wielostronna i wielosektorowa współpraca na rzecz rozwoju 
Metropolii Krakowskiej jest nam niezwykle potrzebna – czytamy we 
wspólnej deklaracji stowarzyszonych gmin.

Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce w sali obrad Rady 
Miasta Krakowa. 

Ze strategią można zapoznać się na stronie metropoliakrakowska.pl. 

Red. IO na podstawie www.metropoliakrakowska.pl

Gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Metropolia Krakowska opracowały 
cele do 2030 r.
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Dotacje dla klubów sportowych 
w gminie Zielonki w 2022 r.
W 2022 r. do klubów sportowych w gminie Zielonki trafi 531 130 zł dotacji od samorządu 
gminy. Stowarzyszenia sportowe złożyły 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowe-
go na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi spor-
tu w 2022 roku. 4 stycznia 2022 r. odbyło się podpisanie umów i spotkanie wójta gminy 
Zielonki Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko 
z beneficjentami.

Wspieranie rozwoju sportu w gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków jego uprawiania na terenie 
gminy Zielonki oraz zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organiza-
cje sportowe dla społeczności lokalnej. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki 
mogą aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka noż-
na, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, bilard, karate, cheerleading.

Wsparcie przyznano następującym podmiotom:
1) Ludowy Klub Sportowy „Zieleńczanka” Zielonki, zadanie „Edukacja i upowszechnianie kultury 

fizycznej na terenie Gminy Zielonki wśród wszystkich grup wiekowych”
– 161 000 zł;

2) Klub Sportowy Towarzystwo Sportowe „Węgrzce”, zadanie „Edukacja kultury fizycznej”
– 163 130 zł;

3) Klub Sportowy „Bibiczanka” Bibice, zadanie „Przygotowanie klubu sportowego BIBICZANKA 
do współzawodnictwa sportowego”
– 145 000 zł;

4) Uczniowski Klub Sportowy „Korzkiew”, zadanie „Przeciwdziałanie skutkom pandemii za pomocą 
aktywności fizycznej na terenie Korzkwi i okolicznych miejscowości”
– 12 000 zł;

5) Klub Tańca Sportowego „Liderki”, zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez zajęcia sportowe 
i taneczne w Gminie Zielonki” 
– 20 000 zł;

6) Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy „ZIELONKI”, zadanie „Edukacja dla kultury fizycznej” 
– 12 000 zł;

7) Krakowska Akademia Sportu, zadanie „Rozwój sportu w Gminie Zielonki, sekcja OYAMA KARATE” 
– 18 000 zł.

Red. IO, KB

Krakowska
Akademia

Sportu

Gminny
Młodzieżowy

Klub Sportowy
„Zielonki”

Klub Tańca
Sportowego

„Liderki”

Uczniowski 
Klub Sportowy

„Korzkiew”

KS „Bibiczanka” KS TS „Węgrzce” LKS „Zieleńczanka”
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Dofinansowano ze środków Ministra

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji

Kultury.
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Strona główna

Witamy w
muzeum

Pucheroki to XVII-wieczny
zwyczaj krakowskich żaków,
chodzących po domach i
głoszących oracje w Niedzielę
Palmową, do dziś żywy w
gminie Zielonki. W ramach
projektu „Gmina Zielonki – w
krainie Pucheroków” powstała
strona internetowa, która jest
wirtualnym muzeum i zawiera
bazę wiedzy o zwyczaju oraz
fotografie, filmy, rekwizyty
związane z Pucherokami - to
główna część projektu
dofinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i
realizowanego przez CKPiR w
Zielonkach. >>>

Twórz z nami
muzeum

Udało nam się zgromadzić
pokaźne zbiory dotyczące
pucheroków, będziemy je tu
cały czas uzupełniać.
Zachęcamy do współtworzenia
Wirtualnego Muzeum wraz z
nami! Jeśli masz zdjęcia,
związane ze zwyczajem, podziel
się nimi wysyłając skan na
adres:
muzeumpucheroka@zielonki.pl.
 
Dbajmy razem o niematerialne
dziedzictwo kulturowe!

Aktualności

Tradycja nie zginęła – konkurs
filmowy „Pucheroki w kadrze”!
W 2021 roku ze względu na
obostrzenia pandemiczne
Centrum Kultury nie mogło
zorganizować Przeglądu
Pucheroków. Zaprosiliśmy więc
do udziału w konkursie
„Pucheroki w kadrze”.
Uczestnicy odpowiedzieli
filmami, na których recytują
oracje w stroju pucheroka,
śpiewają, tańczą i udowadniają,
że nieobca im grafika
komputerowa. każdy film
Centrum Kultury przyjęło z
radością.

Pucheroki w kadrze zamiast
przegladu 2021

Konferencja
naukowa

Wstęp

Prelekcja 1

Prelekcja 2

Prelekcja 3

Prelekcja 4

Prelekcja 5

Napisali o
pucherokach

Dr Michał Niezabitowski,
dyrektor Muzeum Krakowa, w
opracowaniu opublikowanym w
2010 r. na portalu krakow.pl
twierdzi, że tradycja
Pucheroków zasługuje nawet na
patronat Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dowiemy się
też dlaczego krakowska kuria
zakazała ponad 240 lat temu
krakowskim żakom chodzenia
po pucherach. Zapraszamy do
czytania.

Władysław Gwizdała, autor
monografii Zielonek „Nad
Białuchą”, napisał o tym, skąd
wziął się zwyczaj Pucheroków w
Zielonkach i jak się niegdyś „po
pucherach” chodziło w
Zielonkach i innych wsiach
parafii zieloneckiej.
Zapraszamy do czytania

Pucherokowy
kalendarz

Najbliższa Niedziela Palmowa
przypada 10 kwietnia 2022 r.
Mamy nadzieję, że spotkamy
się na Przeglądzie Pucheroków
w Bibicach w Gminie Zielonki.
A w oczekiwaniu na ten dzień
zajrzyjcie do książeczki z
zagadkami, łamigłówkami i
kolorowankami „Bądź jak
Pucherok”.  
Kolorowanka.pdf
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Odwiedź Wirtualne Muzeum Pucheroka!
Kolorowa, wysoka czapka, kożuszek wywrócony futrem na wierzch, przepasany słomia-
nym powrósłem do tego umazana sadzą twarz, a w rękach koszyczek i laska to znaki 
rozpoznawcze pucheroków. Ten unikatowy zwyczaj do dziś kultywowany jest w gminie 
Zielonki. Wywodzi się z XVII-wiecznej tradycji krakowskich żaków (studentów). W Niedzielę 

Palmową na bibickim Rynku 
można zobaczyć Pucheroki 
i posłuchać ich oracji pod-
czas Gminnego Przeglądu 
Pucheroków. Teraz moż-
na podziwiać ten zwyczaj 
o każdej porze roku zaglą-
dając na stronę internetową 
muzeumpucheroka.pl

Muzeum powstało dzięki po-
zyskanemu przez Centrum 
Kultury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach grantowi na pro-
jekt pn. „Gmina Zielonki – w kra-
inie Pucheroków” z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu z programu „Kultu-
ra ludowa i tradycyjna 2021”. 
Projekt został zrealizowany 
przy współpracy z Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie. 
Jest skarbnicą wiedzy, w któ-
rej zgromadzone są informacje 
o zachowanych artefaktach, do-
kumentach źródłowych, filmach 
i fotografiach ukazujących ten 
unikalny zwyczaj. Dzięki niemu 
dziś każdy może w dowolnym 
miejscu i o dowolnym czasie ko-
rzystać z wiedzy zebranej w jed-
nym miejscu, a baza wiedzy jest 
stale rozbudowywana. Obecnie 
w zasobach muzeum jest ponad 
sto dwadzieścia obiektów zwią-
zanych z tym przedwielkanoc-
nym zwyczajem. Znajdziemy tu 
rekwizyty obrzędowe pochodzą-
ce z Muzeum Etnograficznego 
np. czapka i laska pucheroko-
wa pochodząca z 1939 r., która 
została przekazana w darze do 
Muzeum Etnograficznego przez 
nauczyciela z Zielonek – Jana 
Kantego Karkoszkę, fragmen-
ty z kronik regionalisty Henryka 
Banasia lub maszynopis Ireny 
Łopuszańskiej z 1961 r. zawie-
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rający opis rozmowy z 90-letnim 
mieszkańcem Węgrzc na temat 
zwyczaju. W wirtualnych zbio-
rach znajdują się także archi-
walne fotografie z corocznych 
przeglądów pucherokowych, 
archiwalne artykuły o puchero-
kach z Wiadomości Lokalnych, 
filmy oraz materiały promocyjne 
związane ze zwyczajem tj. gra 
planszowa „Pucheroki” czy ma-
skotka Pucherok. 

– Mam nadzieję, że stałymi użyt-
kownikami portalu będą miesz-
kańcy gminy Zielonki – zarówno 
ci mieszkający tu od wielu po-
koleń, jak i ci, którzy od niedaw-
na wybrali tą gminę jako „swoje 
miejsce na ziemi”. Liczę, że por-
tal stanie się punktem wyjścia 
do dalszych, także prywatnych 
poszukiwań. Przywróci pamięć 
o tych pucherokach, o których 
ślady wspomnień zachowa-
ły się w muzealnych obiektach, 
na archiwalnych zdjęciach. 
Może użytkownicy zainspirują 
się i przeglądną domowe archi-
wa, porozmawiają ze starszymi 
członkami rodziny, a później po-
dzielą się efektami swoich po-
szukiwań z twórcami portalu? 
To jeszcze czas, by rozpoznać 
na archiwalnych fotografiach pu-
cheroków z lat 40, 50, 60, 70… 
W ten sposób każdy będzie mógł 
się stać współtwórcą Muzeum 
Pucheroków! – mówi Beata Sko-

czeń-Marchewka, współtwórczyni muzeum, starszy kustosz Muze-
um Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie. Jeśli macie Państwo 
zdjęcia związane z pucherokami, prosimy o przesyłanie ich na adres: 
muzeumpucheroka@zielonki.pl.

– I jeszcze jedna refleksja: zwyczaj Pucheroków przetrwał dzięki ol-
brzymiemu zaangażowaniu lokalnych działaczy oraz pracowników 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, którzy organizując przeglądy, 
konkursy, współpracując ze szkołami i przedszkolami, nie pozwalają 
by zwyczaj zaginął. Będzie jednak istniał tak długo, jak długo miesz-
kańcy gminy będą sami świadomi wartości jaką jest kultywowanie 
tej tradycji. Zaangażowanie w zachowanie pamięci o pucherokach 
– także przez wzbogacanie zasobów Wirtualnego Muzeum Puchero-
ków – jest jednym ze sposobów zachowania tradycji – dodaje Beata 
Skoczeń-Marchewka.

Wirtualne Muzeum Pucheroka pomoże ochronić i zachować cią-
głość tradycji, która jest wyjątkowa, pozwoli także na promocję na-
szej Krainy Pucheroków poza terenami, na których zwyczaj ten jest 
jeszcze znany.

Po więcej informacji na temat tego projektu zapraszamy na stronę 
internetową ckpir.zielonki.pl, po lewej stronie jest specjalna zakładka 
„Wirtualne Muzeum Pucheroka”. Projekt „Gmina Zielonki – w krainie 
Pucheroków!” dofinansowano ze środków MKDNiS pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 25 000 zł. Składał się 
z trzech elementów: konkursu plastycznego „W krainie Puchero-
ków”, Wirtualnego Muzeum Pucheroka oraz publikacji dla dzieci 
„I Ty zostań Pucherokiem” składającej się z zagadek, kolorowanek 
i łamigłówek, dostępnej w wersji papierowej i elektronicznej.

KB

Dofinansowano ze środków Ministra

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji

Kultury.
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Centrum Kultury Przegląd Pucheroków czapka pucheroka laska pucheroka
promocja zwyczaju rekwizyt obrzędowy
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30 lat gminnego czasopisma
Informacje o działalności samorządu, najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach istot-
nych dla mieszkańców gminy Zielonki – o tym wszystkim można przeczytać w wydawanej 
od 30 lat gazecie „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”. 163 wydania „Wiadomości Lo-
kalnych Gminy Zielonki” to ilustracja zmian, jakie nastąpiły w gminie Zielonki na przestrzeni 
trzech dekad w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i obyczajowej. 

Jak wyglądały początki? Na prośbę ówczesnego 
wójta Marka Nawary Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Zielonkach przygotował projekt informatora 
gminnego. Pierwszy numer „Wiadomości Lokal-
nych” wydano 1 lutego 1992 r. w nakładzie 1000 
egz. Redaktorką naczelną pisma została Monika 
Karlińska (Bomba). Co ciekawe, początkowo czaso-
pismo miało się nazywać „Marchewka”, nawiązując 
do rolniczego charakteru gminy, a w szczególno-
ści Zielonek, gdzie ludzie żyli z uprawy warzyw, 
głównie marchewki. W pierwszym numerze WLGZ 
można było przeczytać o: gminnych inwestycjach, 
przebiegu pierwszej sesji rady gminy w 1992 r., wy-
cieczkach organizowanych przez SOK, pomagano 
mieszkańcom w wypełnieniu druku podatkowego, 
przybliżono sylwetkę najstarszej mieszkanki gminy 
Franciszki z Orzechowskich Figiel, relacjonowano 
m.in. opłatek kombatantów, występ Herodów z Tro-
janowic, a „parą numeru” została Ewunia Walus 
i Mateuszek Kawa – uczestnicy „Balu Milusińskich”.

Pierwsze numery gazety były sponsorowane przez 
lokalne firmy, a później wydawnictwo miało zapew-
nione środki w budżecie gminy i z reklam. Gazeta 
była rozprowadzana poprzez sklepy i sprzedawa-
na za symboliczną kwotę, a od 2002 r. jest bezpłat-
na i dystrybuowana poprzez skrzynki pocztowe.

Artykuły publikowane na przestrzeni 30 lat two-
rzą wyjątkową kronikę przemian zachodzących 
w naszej małej ojczyźnie. Począwszy od budowy 
szkół, po drogi, mosty, wodociągi, czy oczyszczal-
nie ścieków. Poruszano także kwestie telefonizacji 
gminy, co dziś z perspektywy telefonów komórko-
wych, wywołuje uśmiech na twarzy.

Od początku istnienia w WLGZ popularyzowano 
historię, kulturę oraz tradycje regionu i środowiska 

lokalnego. Dbano o lokalne niematerialne dziedzi-
ctwo kulturowe, m.in. popularyzując zwyczaj pu-
cheroków, prezentowano twórców rodzimego 
folkloru wówczas popadających w zapomnienie tj. 
Katarzynę Gawłową, czy Antoninę Stec oraz rela-
cjonowano imprezy kulturalno-artystyczne. Opisy-
wano cykliczne wydarzenia m.in. Gminny Przegląd 
Pucheroków, Dożynki, Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych czy Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. 

Na łamach pisma publikowano opowieść Włady-
sława Gwizdały o Zielonkach pt. „Nad Białuchą”. 
Zawierała ona historię wsi Zielonki w okresie od 
drugiej poł. XIX w. do I poł. XX w. Mieszkańcy mo-
gli czytać o losach konkretnych ludzi – sąsiadów, 
czy przyjaciół, a także o swoich przodkach oraz 
zwyczajach. Czytelnicy mogli przeczytać także 
„Dzieje wsi Bibice k./Krakowa – do wieku XV” oraz 
„Legendy bibickie” autorstwa Henryka Banasia, 
szkice historyczne o Zielonkach autorstwa dr. hab. 
Mateusza Wyżgi, artykuły o ważnych postaciach 
np. Piotrze Prochalu, czy rodzinie Ślizowskich – 
dziedzicach Marszowca.

Wygląd gazety zmieniał się na przestrzeni lat. 
Pierwsze numery były publikowane w formacie 
A3, od 1997 r. był to już format A4, a od 2011 r. jest 
to mały, podręczny format B5. Wzrastał także na-
kład gazety, z początkowego tysiąca egzemplarzy, 
w 2002 r. było to 2 tys. egz., po 2011 r. 7 tys., a dziś 
jest to 8,5 tys. egz. – tyle, ile skrzynek pocztowych 
na domach mieszkańców gminy.

By dotrzeć z informacją do mieszkańców, po-
cząwszy od 2008 r. Wiadomości Lokalne ukazu-
ją się również w wersji elektronicznej w formacie 
PDF, który można znaleźć zarówno na stronie 
www.zielonki.pl, jak i CKPiR. 

Obecnie nad gazetą pracuje trzyosobowy zespół 
złożony z pracowników Działu Promocji, Informa-
cji i Współpracy CKPiR, na co dzień zajmujący się 
informacją i szeroko rozumianą promocją gminy. 
To tu powstały pomysły i realizacje na m.in. ma-
skotki Pucheroka, gry planszowej i wielkoformato-
wej „Pucheroki”, gminnych murali i nowych atrak-
cji turystycznych: szlaku Wyspiańskiego i ścieżki 
historyczno-edukacyjnej „Zjednoczeni w Niepodle-
głej”. Zespół zainicjował w 2010 r. pierwszą w Zie-
lonkach wystawę obrazów malarki Katarzyny Ga-
włowej, współtworzył liczne publikacje dotyczące 
gminy, m.in. monografię gminy Zielonki oraz koor-
dynował wydanie trzech edycji gminnych map.

KB 
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Gmina Zielonki
 · 

Wkrótce zmiany w komunikacji aglomeracyjnej MPK 
Na wniosek Gminy Zielonki oraz Gmina Michałowice uruchomione zostaną dwa 

agloekspressy, jeden z nich kursować będzie drogą krajową nr 7, drugi drogą wojewódzką nr 794 
Kraków-Skała.

W godzinach szczytu porannego i popołudniowego jeździć będą co 15 minut, po godzinach 
szczytu co 30 minut; w soboty i święta co 30 minut.

Uruchomienie agloekspessów planowane jest tuż przed nowym rokiem szkolnym. 
Linie współfinansowane będą przez gminy po terenie których kursują, czyli: Zielonki, Kraków i 

Michałowice (linia 307).
Agloekspress nr  kursować będzie po trasie: Michałowice Urząd Gminy, ulicami: Jana 

Pawła II w Michałowicach, Graniczną w Bibicach, następnie drogą krajową nr 7, czyli ul. 
Warszawską przez Bibice i Węgrzce, a w Krakowie: Aleją 29 Listopada, Alejami Trzech Wieszczów, 
do pętli na os. Podwawelskim (ICE).

Agloekspress nr  zastąpi istniejącą linię aglomeracyjną o numerze 237 Owczary-Kraków 
Krowodrza Górka, kursować będzie: z pętli w Owczarach po terenie gminy bez zmian, czyli drogą 
wojewódzką nr 794 przez: Brzozówkę, Przybysławice, Januszowice, Trojanowice i Zielonki, a w 
Krakowie ulicami: Pachońskiego, Prądnicką do pętli Nowy Kleparz.

Gmina Zielonki gotowa jest też do uruchomienia nowej linii aglomeracyjnej nr  przez 
osiedle Łokietka. Niestety, jej uruchomienie opóźnia się w związku z przedłużającym się remontem 
ul. Łokietka w Krakowie. Planowane jest zamknięcie ul. Łokietka, wówczas tymczasowo przez 
osiedle Łokietka w Zielonkach skierowane zostaną autobusy linii aglomeracyjnych nr 220 i 240. 
Uruchomienie nowej linii 290 możliwe będzie dopiero po zakończeniu remontu ul. Łokietka w 
Krakowie i powrocie linii 220 i 240 na swoje stałe trasy.

Więcej: https://zielonki.pl/.../8065-agloekspressy-i-nie-tylko...

22 lipca 2021
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Gmina Zielonki
@zielonki · Usługi publiczne i rządowe Wyślij wiadomość

Witaj! Poinformuj nas, jak możemy Ci pomóc.

WięcejStrona główna Filmy Zdjęcia Informacje Polub to

Gmina Zielonki
 · 

 Dziś powitaliśmy w  Ośrodek Wypoczynkowy Korzkiew  3 rodziny zastępcze z Kijowa 
(rodzinne domy dziecka) - łącznie 26 osób. Zostały ciepło przywitane, nakarmione i 
zakwaterowane. 

Nasi goście z Ukrainy pierwsze potrzeby mają zapewnione. Dziś pomagamy im w 
wypełnianiu koniecznych dokumentów - zgodnie z wytycznymi wojewody. Jeśli będzie taka 
konieczność, spiszemy też i przekażemy listę konkretnych potrzeb. 

Aktualnie w Ośrodku mamy więc 32 osoby: 3 rodziny zastępcze z Kijowa oraz 
zakwaterowane w niedzielę 2 rodziny ze Lwowa.

Naszym mieszkańcom serdecznie za dotychczasowe zaangażowanie i chęć niesienia pomocy 
dziękujemy. 

Macie gorące, otwarte serca. Będą nam potrzebne na dłużej, tak jak i pomoc dla naszych gości 
- sąsiadów z Ukrainy w potrzebie! 
Będziemy informować na bieżąco

28 lutego o 15:04

+7

34 964 Liczba odbiorców 62 komentarze 115 udostępnień
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Gmina Zielonki od 10 lat na Facebooku
9 lutego 2012 r. został założony profil (fanpage) Gminy Zielonki w serwisie społecznoś-
ciowym Facebook (FB). Był to kolejny kanał do komunikacji z mieszkańcami po wydawa-
nym od 1992 roku czasopiśmie „Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki”, stronie internetowej 
www.zielonki.pl, newsletterze wysyłanym do mieszkańców w ramach subskrypcji na stronie 
zielonki.pl oraz gminnym kanale na YouTube. Profil założyliśmy po to, by łatwiej, sprawniej 
i przyjaźniej komunikować się z mieszkańcami. By w przystępnej formie i też nieco lżejszym 
językiem przekazywać informacje i otrzymywać od mieszkańców informacje zwrotne. By py-
tać mieszkańców o opinie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, komentarze, polubienia!

o postępach na gminnych inwestycjach, zaprasza-
my na gminne wydarzenia sportowe, kulturalne, 
integracyjne i przekazujemy z nich relacje; za-
chęcamy do udziału akcjach i inicjatywach. Pub-
likujemy ważne komunikaty, typu harmonogramy 
odbioru odpadów, kontakty do firm odpowiedzial-
nych za zimowe utrzymanie dróg; ostrzeżenia dla 
mieszkańców m.in. o objazdach, awariach. 

Przekazujemy też linki do artykułów i programów 
telewizyjnych o gminie. Mieszkańcy poprzez stronę 
na FB zadają pytania lub informują nas. Taka forma 
kontaktu pozwala na uzyskanie szybkiej informacji 
– bo odpowiadamy i dyskutujemy, lub przekazuje-
my kontakt do właściwego referatu Urzędu Gminy 
czy innych, odpowiednich instytucji. 

Ważne są dla nas opinie mieszkańców. Korzystali-
śmy z nich np. podczas przeprowadzanych ankiet 
np. dotyczących poziomu zadowolenia z oferty 
kulturalnej, czy wyboru corocznej gwiazdy na Rajd 
Rowerowy po gminie Zielonki. Wraz z mieszkańca-
mi i organizacjami z terenu gminy angażujemy się 

Jesteśmy dynamicznie zmieniającą się społecz-
nością, ciągle nas przybywa, większość mieszka 
w gminie Zielonki krócej niż 10 lat, lub niewiele 
dłużej, więc przez profil gminy na FB przekazuje-
my Wam ciekawostki dotyczące gminy i też infor-
macje statystyczne, byście poznali ją jak najlepiej. 
Np. w 30-lecie samorządu odgadywaliście z nami 
miejsca ze starych fotografii – przypomnieliśmy 
Wam, jak nasza gmina zmieniała się przez te 30 lat.

Potencjał portalu wykorzystujemy do sygnalizo-
wania ważnych społecznie tematów, informujemy 
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w ważne społecznie akcje po-
mocowe – np. dla pogorzelców, 
akcje krwiodawstwa, szycie ma-
seczek. 

Chwalimy się naszymi wspól-
nymi osiągnięciami i sukcesa-
mi, ale nie unikamy trudnych 
tematów. W 2021 r. największe 
zasięgi na FB gminy Zielonki 
miały posty o agloekspresach 
– czyli poprawie jakości komu-
nikacji zbiorowej; powstają-
cej nowej Szkole Podstawowej 
w Przybysławicach, ale i ano-
maliach pogodowych, gwał-
townych ulewach; czy budowie 
północnej obwodnicy Krakowa 
i związanych z nią koniecznych 
wyburzeniach. A np. w 2020 r. 
największą popularnością cie-
szył się post o zajęciu pierwsze-
go miejsca przez gminę Zielonki 
w Rankingu Gmin Małopolskich; 
zbiórka pieniędzy dla ofiar poża-
ru w Owczarach i… poszukiwa-
nie właściciela zagubionej kózki. 

Jakie tematy jeszcze budziły za-
interesowanie? Zawsze impre-
zy gminne angażujące licznie 
mieszkańców i ich bogate ga-
lerie zdjęciowe: Rajd Rowero-
wy, Marchewkowy Półmaraton, 
Dzień Gminy Zielonki na Ryn-
ku Głównym w Krakowie; inwe-
stycje gminne (budowa szkół, 
Północna Obwodnica Krako-
wa, wiadukt w Batowicach), 
współpraca z partnerską gmi-
ną z Francji (angażująca fanów 
obu narodowości), czy profesjo-
nalne zdjęcia ukazujące piękno 
naszej gminy i ulubione miejsca 
o różnych porach roku. 

Co ciekawe, powstaliśmy jako 
jeden z pierwszych profili gmin 
w Małopolsce na FB i zda-
rzało nam się też uczyć tego 
innych – w 2014 r. na Małopol-
skim Konwencie Informatyków 
w Inwałdzie podczas szkolenia 
„Urząd na Facebooku. Jak pro-
wadzić komunikację z miesz-
kańcami za pomocą nowych 
technologii”. 

Polubcie nas, obserwujcie! Za-
chęcamy!

KB, MKF

Grafiki przedstawiają przykła-
dowe posty publikowane na FB 
Gminy Zielonki.

Reportaż o pucherokach zrobiła TVP Kraków

W pucherokowych warsztatach uczestniczyło już ponad 100 dzieci

Pucherokowe warsztaty
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w te-
goroczną Niedzielę Palmową znów spotkamy się na Gmin-
nym Przeglądzie Pucheroków w centrum Bibic 10 kwietnia. 
Przygotowania do przeglądu poszły pełną parą! W fi-
lii CKPiR w Zielonkach w Folwarku Kultura w Owczarach 
mnóstwo grup dzieci uczestniczyło już w pucherokowych 
warsztatach. 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiadywali się ciekawostek 
o tym unikatowym zwyczaju, kleili czapki z bibuły i uczyli się ora-
cji. Na jednych warsztatach gościła nawet TVP Kraków. Emisja pro-
gramu odbyła się 8 kwietnia w piątek o godzinie 19.20 na antenie 
TVP3 Kraków, w kolejny piątek o 15.10 w pozostałych regionach. 
Po emisji odcinek „W dobrej wierze” będzie dostępny też na stronie: 
krakow.tvp.pl. Oglądajcie! 

W programie tegorocznego przeglądu zaplanowano m.in.: miniin-
scenizacje „Pucherok z wizytą u gospodarza”, solowe występy pu-
cheroków z oracjami oraz konkursy: na najbardziej tradycyjnie 
ubranego Pucheroka i na największe jajko. Na przeglądzie będzie 
też możliwość zagrania w wielkoformatową grę planszową „Puche-
roki”, będzie też kiermasz wielkanocny oraz wystawa.

MKF
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Biegiem pamięci uczcili 
Żołnierzy Niezłomnych
6 marca 2022 r. stu uczestników na trasie 10. w Polsce, a 7. 
w Bibicach Biegu Tropem Wilczym oddało hołd Żołnierzom 
Wyklętym. Na dłuższym dystansie 5000 m najlepsi byli: 
wśród pań Katarzyna Zajączkowska-Orłowska (I m.), Ka-
tarzyna Obirek (II m.), Monika Rogóż (III m.); wśród panów 
Michał Suchan (I m.), Kuba Furmański (II m.), Paweł Orłow-
ski (III m.). Drugi dystans – 1963 m – który upamiętnia datę 
śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka 
ps. Lalek najszybciej pokonały Patrycja Dragow (I m.), He-
lena Chwesiuk (II m.), Anna Kapusta (III m.), a wśród pa-
nów Jarosław Kamiński (I m.), Maciej Tront (II m.), Fabian 
Biesaga (III m.).

Na bieg zapisał się komplet uczestników, 100 osób, pakiety startowe 
składały się m.in. z koszulek z wizerunkami Wyklętych-Niezłomnych. 
Biegacze ponieśli też biało-czerwone flagi, pamiętała o tym drużyna 
pomysłodawcy biegania ku pamięci niezłomnych w naszej gminie 
Piotra Pątko.

Uczestników powitał sołtys Bibic i radny gminy Tadeusz Łysek, 
a w imieniu organizatora – Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach – dyrektor Marek Płachta, który odczytał list od Prezy-
denta RP i następnie poprowadził rozgrzewkę. „Wyklęci-Niezłomni 
stali się ikonami kultury masowej, a szczególnym szacunkiem obda-
rza ich młode pokolenie, które dorastało już po upadku komunizmu. 
Hołd dla nich płynie ze szczerego podziwu i szacunku, a w obliczu 
rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę ich bohaterska i tragiczna 
historia jeszcze mocniej przemawia do nas, współczesnych.” – na-
pisał Prezydent RP Andrzej Duda. Od kilku lat w biegu startowała 
reprezentacja szkoły w Woli Zachariaszowskiej, tym razem ucznio-
wie z tej szkoły też stawili się na starcie. Zachęcaliśmy podczas po-
przednich biegów inne szkoły, by poszły za tym przykładem – i tak 
w tym roku wystartowały reprezentacje szkół z Bibic i Przybysławic. 
Wysoko w rywalizacji uplasowała się reprezentacja LKS Zieleńczan-
ka z Zielonek. Ale w biegu uczestniczą i najmłodsi.

– Jestem zadowolony, że prze-
biegłem, żeby upamiętnić żołnie-
rzy wyklętych, którzy w ukryciu 
walczyli o wolną Polskę z siła-
mi komunistycznymi – relacjono-
wał Janek, pierwszoklasista ze 
szkoły w Zielonkach. Do pójścia 
w swoje ślady zachęca rówieś-
ników. Najmłodszym, nawet kil-
kulatkom, dzielnie towarzyszyli 
rodzice.

Na mecie każdy z zapisanych 
zawodników otrzymywał pa-
miątkowy medal z rąk harcerzy, 
ale i sołtysa Bibic. Nagrodą dla 
zwycięzców były dyplomy i pa-
miątkowe statuetki, które wrę-
czali dyrektor Marek Płachta, 
sołtys i radny gminy Tadeusz 
Łysek oraz radna gminy Aga-
ta Radosz-Kwasek. Specjalnym 
dyplomem uhonorowano senio-
ra – Marka Pacewicza, stałego 
uczestnika biegu w Bibicach.

Bieg Tropem Wilczym, odby-
wający się w całym kraju, to 
inicjatywa Fundacji Wolność 
i Demokracja; w Bibicach bieg 
organizuje Centrum Kultury, Pro-
mocji i Rekreacji w Zielonkach. 
Organizację wsparli: Ochotnicza 
Straż Pożarna z Bibic, Komisa-
riat Policji w Zielonkach, harce-
rze ze Szczepu Zielonego. KS 
Bibiczanka udostępniło obiekt, 
a KGW „Przyjaciele Brzozów-
ki” zapewniło pyszny żurek, któ-
rym wzmacniały zmarzniętych 
biegaczy sołtys Elżbieta Cich 
i przewodnicząca koła Magdale-
na Krztoń. Wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji, serdecznie 
dziękujemy.

IO

W tegorocznym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział sto osób
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Krajobraz – ludzie – 
kultura, czyli zielonecki 
folklor w fotograficznym 
kadrze
15 stycznia w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach uro-
czyście otwarto wystawę fotograficzną „Krajobraz – lu-
dzie – kultura. Plenery Izby Regionalnej w Zielonkach 
2016–2021”. Plenerowe portrety i fotografie grupowe 
mieszkańców gminy Zielonki w strojach ludowych grupy 
etnograficznej Krakowiaków Zachodnich powstały w trak-
cie sesji zdjęciowych organizowanych przez Izbę Regio-
nalną w Zielonkach. Autorem zdjęć jest fotograf Ryszard 
Cabała, absolwent i wykładowca Szkoły Kreatywnej Fo-
tografii w Krakowie oraz członek Krakowskiego Klu-
bu Fotograficznego przy Nowohuckim Centrum Kultury.

Dyrektor biblioteki Mariusz Zieliński podziękował Ryszardowi 
Cabale za wieloletnie angażowanie się w życie lokalnej społecz-
ności poprzez utrwalanie dziedzictwa kulturowego gminy Zie-
lonki. Wśród gości wernisażu znaleźli się: wójt gminy Zielonki 
Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław 
Golanko oraz radni gminni Lucyna Zielińska, Magdalena Listoś, 
Dariusz Dragosz, Krzysztof Krzyworzeka, sołtys Zielonek Wła-
dysław Orzechowski, dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Zielonkach Kinga Dziedzic oraz dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Przybysławicach Regina Styn. Uznanie wy-
raziły również członkinie chóru Bel Canto, na czele z prezeską 
Leokadią Piątek – zieloneckie chórzystki też uczestniczą w foto-
graficznych plenerach R. Cabały.

Przy dźwiękach nastrojowej muzyki – oprawę muzyczną wieczo-
ru zapewnił Piotr Szczerba – cieszono oczy pięknem kultury lu-
dowej w wydaniu od Zielonek.

Wystawa była dostępna dla zwiedzających do końca lutego 
2022 r.

Natalia Janisz

Autorem fotografii mieszkańców gminy w strojach krakowskich 
prezentowanych na wystawie jest Ryszard Cabała (fot. D. Markowska)

Zaczytana Biblioteka 
w Pękowicach

Stowarzyszenie „Perła Pęko-
wic” otrzymało od Fundacji 
Zaczytani.org blisko 300 ksią-
żek dla dzieci, które od wiosny 
będą stanowiły wyposażenie 
„Domku pod Słoneczkiem” na 
pękowickim placu zabaw. We 
współpracy z Fundacją, w Pę-
kowicach powstanie pierwsza 
w gminie Zielonki „Zaczytana 
Biblioteka”. Jej ideą jest pro-
mocja czytelnictwa, zwiększa-
nie dostępu do literatury oraz 
popularyzacja bookcrossingu.

Zasady korzystania z „Zaczytanej 
Biblioteki” są proste. Całość zbio-
rów będzie przeznaczona do użyt-
ku publicznego i udostępniana 
wszystkim chętnym, którzy odwie-
dzą obiekt – „Domek pod Słonecz-
kiem”. Każdy będzie mógł zabrać 
książkę do domu zgodnie z zasadą 
bookcrossingu, która zakłada, że 
po przeczytaniu książki czytelnik 
przekaże ją innej osobie, odda na 
zbiórkę książek (np. organizowaną 
przez Fundację Zaczytani.org) lub 
po prostu zwróci książkę do Zaczy-
tanej Biblioteki, aby inni mogli z niej 
skorzystać.

Powstanie „Zaczytanej Bibliote-
ki” to element szerszej działalno-
ści. Na wiosnę 2022 r. odbędzie się 
oficjalne otwarcie nowego, inspi-
rującego miejsca w Pękowicach, 
„Domku pod Słoneczkiem”, w któ-
rym Maria i Witold Ramsowie wraz 
ze swoimi wnuczkami i z pomocą 
kilku mieszkańców Pękowic urzą-
dzili „bajkowe królestwo”. Miejsce 
to będzie otwarte dla wszystkich, 
a Stowarzyszenie „Perła Pękowic” 
i władze sołectwa, w ramach współ-
pracy z Fundacją Zaczytani.org, 
planują zorganizować grupę wo-
lontariuszy, którzy na terenie gminy 
będą promować czytelnictwo, baj-
ko- i biblioterapię. Zachęcamy do 
kontaktu wszystkich, którzy chcieli-
by włączyć się w nasze działania.

Adam Dąbrowski,
sołtys Pękowic
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O strojach krakowskich 
„od Zielonek”
18 marca w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach 
miało miejsce spotkanie promujące tom pierwszy serii al-
bumów etnograficznych „Krakowiacy, Lachy, Górale – stro-
je wsi małopolskiej” zatytułowany „Krakowiacy Zachodni”, 
których wydawcą jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu.

O założeniach projektu badawczo-dokumentacyjnego „Małopol-
ska Źródłem Tradycji”, w ramach którego powstała 10-tomowa 
seria albumów oraz kulisach prac nad nimi opowiedzieli dyrektor 
MCK „Sokół” Andrzej Zarych oraz redaktor prowadząca wydawni-
ctwa Monika Kurzeja, pracownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego 
MCK „Sokół”. O historii zieloneckiej odmiany stroju krakowskie-
go i zasięgu jej występowania mówił dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Zielonkach Mariusz Zieliński. W prezentacjach filmowych ukaza-
no żywy w Zielonkach i okolicy zwyczaj noszenia odświętnego ubio-
ru krakowskiego podczas uroczystości. Miała też miejsce dyskusja 
z przedstawicielami społeczności gminy Zielonki na temat stroju kra-
kowskiego, jako ważnego elementu budowania lokalnej tożsamości 
oraz podtrzymywania więzi z kulturą, historią i obrzędowością zielo-
neckiej małej ojczyzny. Wśród gości były też hafciarki pielęgnujące 
sztukę zdobienia ubioru ludowego z obszaru Zielonek.

Prócz wymienionych przedstawicieli MCK „Sokół” obecny był rów-
nież jego wicedyrektor Piotr Gąsienica, a gospodarzy reprezentowa-
li wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz dyrektor biblioteki Mariusz 
Zieliński. W spotkaniu uczestniczyli też: przewodniczący Rady Po-
wiatu Krakowskiego Piotr Goraj oraz przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki Mirosław Golanko i wiceprzewodnicząca Marzena Gadzik-
-Wójcik, radni Aneta Szablowska, Lucyna Zielińska, Krzysztof Krzy-
worzeka i sołtys Zielonek Władysław Orzechowski, sołtysi, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli z terenu gminy Zielonki, członkinie chóru „Bel Can-
to”, reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich, a także mieszkańcy so-
łectwa Zielonki biorący udział w cyklicznych etnosesjach zdjęciowych 

ukazujących piękno stroju kra-
kowskiego według historyczne-
go wzoru „od Zielonek”, których 
efekty można podziwiać w pub-
likacji.

Dyrektorzy MCK „Sokół” prze-
kazali komplet albumów na ręce 
wójta Bogusława Króla oraz do 
bibliotek w gminie Zielonki. Oso-
by zaangażowane w powstanie 
albumu również otrzymały eg-
zemplarze.

Spotkanie zakończyło odczyta-
nie i podpisanie listu intencyjne-
go o ustanowieniu Święta Stroju 
Krakowskiego w Zielonkach, 
którego organizatorami mają 
być sołectwo Zielonki oraz Izba 
Regionalna w Zielonkach. 

Natalia Janisz

Goście z MCK „Sokół” zostawili 
w gminie Zielonki albumy m.in. 
dla bibliotek (fot. Kinga Ptak)

Na spotkaniu promującym album goście dali wyraz swojego przywiązania do stroju krakowskiego (fot. Kinga Ptak)



42

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 1 (163)/2022

Artystyczne i sportowe 
ferie z CKPiR
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zapla-
nowało dla odpoczywających od zajęć szkolnych dwie 
formy wypoczynku. Najmłodsi, którzy na ferie zostali w do-
mach, mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych 
w Zielonkach i w Owczarach. Zorganizowano też wyjazd 
do Nowego Sącza.

Podczas ferii zabawa z CKPiR trwała w hali sportowej w Zielonkach…

…i nieco dalej – na Sądecczyźnie

…Folwarku Kultura w Owczarach

W swojej siedzibie, hali sporto-
wej w Zielonkach, w czasie ferii 
zimowych CKPiR przygotowa-
ło treningi sportowe i warsztaty 
z Fikulandią. Zajęcia odbywały 
się od 17 do 28 stycznia, w dni 
powszednie w godzinach 9.00–
–13.00. W pierwszym tygodniu 
ferie odbywały się pod hasłem 
„Bajkowy karnawał”, tematem 
przewodnim drugiego tygodnia 
był „Filmowy kosmos”. Podczas 
tych zajęć dzieci miały możli-
wość wspólnej zabawy przy mu-
zyce, z chustą animacyjną oraz 
wzięcia udziału w warsztatach 
plastycznych. Ponadto zorgani-
zowane były treningi sportowe, 
gry zespołowe, zajęcia z tenisa 
stołowego pod okiem trenera. 
Z takiej formy zajęć skorzystało 
50 dzieci.

W ciągu dwóch tygodni w fi-
lii CKPiR w Zielonkach Folwar-
ku Kultura w Owczarach odbyło 
się 10 warsztatów plastycznych 
i ceramicznych, w których udział 
wzięło 81 osób – dzieci i mło-
dzież. W trakcie zajęć uczest-
nicy poznawali tajniki cerami-
ki i grafiki. Odkrywali ciekawe 
techniki plastyczne, w tym: fro-
taż, kolaż, technikę akwarelo-
wą mokre na mokre czy pracę 
z tuszami alkoholowymi. Po za-
jęciach plastycznych uczestni-
cy mogli zrelaksować się i poba-
wić ogromnymi klockami, grami 
oraz klockami lego w Powitalni 
Folwarku Kultura.

Natomiast kilkunastoosobo-
wa grupa dzieci i młodzieży 
pojechała na tydzień na Są-
decczyznę. Pobyt rozpoczę-
ła spacerem po malowniczym 
Nowym Sączu. Młodzież podzi-
wiała Krynicę i pasmo Jaworzy-
ny Krynickiej z wieży widokowej, 
mieli też okazję spróbować słyn-
nej wody z krynickich źródeł. 
Jeździli na nartach i łyżwach, 
było też ognisko i dyskoteka. 
Zwiedzali Muzeum Ziemi Sąde-
ckiej i Miasteczko Galicyjskie. 
Ferie zorganizowało Centrum 
Kultury we współpracy ze sto-
warzyszeniem Zachariasz.

Mamy nadzieję, że ferie z CKPiR 
w Zielonkach przyniosły jak naj-
milsze wspomnienia.

Red. IO, KB
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Mobilna obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego  
dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie są w stanie osobiście sta-
wić się w urzędzie w sprawie dowodu osobistego mogą od 7 listopada 2021 r. korzystać 
z nowej możliwości składania wniosków o dowód i jego otrzymania. Do tych osób przyje-
dzie urzędnik i przyjmie wniosek, może również dostarczyć dokument. Nowe rozwiązanie 
wprowadziła ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw. 

Co ważne zgłoszenie przyjmuje i obsługuje organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie któ-
rego przebywa wnioskodawca, czyli dla gminy Zielonki: Urząd Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, 
ponieważ Kraków jest siedzibą władz powiatu krakowskiego, w skład którego wchodzi gmina Zielonki. 

Aby zgłosić potrzebę przyjazdu urzędnika w celu przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego 
w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej jest:

• wiadomość e-mail wysłana na adres dowody@um.krakow.pl;
• EPUAP przy użyciu formularza pisma ogólnego https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne 

(w treści wiadomości osoba ta lub w jej imieniu osoba, która jej pomaga, powinna podać swoje pod-
stawowe dane: imię, nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe – adres miejsca, w którym ta osoba 
przebywa, numer telefonu);

• telefonicznie pod nr 12 616 56 31 (od poniedziałku do piątku 10.00–15.00);
• zgłoszenie na stanowiskach obsługi dowodów osobistych w siedzibie urzędu (Kraków, ul. Wieli-

cka 28A, od poniedziałku do piątku 7.40–18.00). 

Nowy skład 
Gminnej Rady Seniorów
12 stycznia wybrano nowy zarząd Gminnej Rady Seniorów. 
Przedstawicieli do rady w 2021 r. wybrało 13 spośród 19 
sołectw gminy oraz dwie organizacje działające na rzecz 
seniorów. Przewodniczącym został Jan Ziółko (Pękowice), 
jego zastępcą – Zofia Kupiec-Czaplak (Dziekanowice), 
a sekretarzem – Lucyna Zielińska (Zielonki). 

W skład rady weszli ponadto: Danuta Zbroja (Batowice), Józef Plew-
niak (Bibice), Janina Taraszkiewicz (Brzozówka), Krystyna Baraniak 
(Garlica Duchowna), Irena Piórkowska (Garliczka), Iwona Hojan  

(Januszowice), Leszek Na-
lepa (Os. Łokietka), Edward 
Kwiecień (Owczary), Krystyna 
Urlik (Węgrzce), Zbigniew We-
sołowski (Wola Zachariaszow-
ska). Zofia Kot reprezentować 
będzie w radzie Koło Senio-
ra w Węgrzcach, a Magdalena 
Lech – Stowarzyszenie Zacha-
riasz oraz Centrum Kultury, jako 
instytucję wspierającą działania 
rady.

Zielonecka rada seniorów zo-
stała powołana w 2015 r., prze-
wodniczącą rady w pierwszej 
kadencji była Zofia Kupiec-
-Czaplak. W tym czasie rada 
przystąpiła do Małopolskiej 
Sieci Rad Seniorów, organi-
zowanej przez fundację MiLA, 
członkowie rady pełnili dyżu-
ry dla seniorów, była udziela-
na pomoc prawna. Działalność 
rady wiązała się też z udziałem 
w szkoleniach i konferencjach. 
Opracowanie ankiet dla senio-
rów i diagnozy potrzeb pozwo-
liło wskazać trzy główne sfery 
działania dla seniorów w gmi-
nie: ochrona zdrowia, transport 
i aktywność seniorów. 

IO
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Dzień Gminy Zielonki 
na Rynku Głównym w Krakowie
12 grudnia w nastrój świąteczny wprowadziliśmy mieszkańców Krakowa i turystów pod-
czas Targów Bożonarodzeniowych na Rynku Głównym w Krakowie. W Dniu Gminy Zielon-
ki wzięli udział: Orkiestra Korzkiew, Grupa Kolędnicza z Owczar, Chór Psallite Deo z Bibic, 
Koło Regionalne Tradycja z Trojanowic, „Mali twórcy” ze Szkoły Podstawowej w Bibicach, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki”, zespoły „Czerwone Korale” i Folklove, 
Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek oraz Herody z Zielonek. Tuż obok sceny cze-
kały: stoisko promocyjne organizatorów wydarzenia gminy Zielonki i CKPiR w Zielonkach, 
stoisko Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki”, Stowarzyszenia Perła Pękowic 
i Koła Gospodyń Wiejskich z Owczar z rękodziełem i wypiekami oraz kiermasz szkoły w Bi-
bicach. Można było też podziwiać szopkę krakowską Janusza Macały-Wrześniowskiego. 
Tuż po hejnale krakowskim, w samo południe, reprezentujący gminę Zielonki przewod-
niczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko oraz radna gminy Romana Toft przywi-
tali publiczność, turystów i gości oraz podziękowali organizatorom za ciepłe przyjęcie na 
krakowskiej scenie oraz życzyli zdrowia i radosnych świąt, takie też życzenia popłynęły od 
Dariusza Michalaka, prezesa firmy Artim, organizatora targów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach

Zespół Foklove Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki”
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Jako pierwsza dała koncert Orkiestra Korzkiew 
z dyrygentem Michałem Kwiatkowskim na czele. 
Zagrali swój ostatni hit Bella Ciao oraz kolędy i pa-
storałki. Kolejną grupą byli kolędnicy z Owczar, 
dla których okres świąt i karnawału jest jedynym 
czasem kiedy mogą wystąpić. Śmiechu było co 
niemiara, kiedy na scenę wkroczyła koza i doktor 
weterynarz. Całą grupę tworzą sąsiedzi z Owczar, 
a towarzyszyły im przed sceną fanki, czyli żony 
i członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich z Owczar. 
Oprawą muzyczną występu zajął się Artur Nogieć, 
sołtys Garlicy Duchownej. 

Z wielkim wzruszeniem słuchaliśmy głosów człon-
ków chóru Psallite Deo z Bibic dyrygowanego 
przez Joannę Kwiecień, panie i panowie zapre-
zentowali śpiew a cappella. „Z kolędą” przyjecha-
ło Koło Regionalne z Trojanowic. Sześć pań z koła 
zaśpiewało pastorałki ludowe w towarzystwie mu-
zykanta Władysława Pietrzyka, a o choineczce jo-
dełce zaśpiewała sama przewodnicząca Jolanta 
Sowicka. 

Kolejnym występem zachwyciła klasa 2b pod kie-
runkiem Iwony Strojek we współpracy z uczniami 
z klas 2c i 2f ze Szkoły Podstawowej im. S. Wy-
spiańskiego w Bibicach. Dzieci zaśpiewały m.in. 
„Był pastuszek bosy” i „Za kominem świerszczyk 
stał”, a Alicja Kubek z 2b zagrała na skrzypcach. 
Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniow-
ski, nauczyciele i rodzice prezentowali na stoi-
sku samodzielnie wykonane świąteczne upominki 
i pierniczki, a dochód z kiermaszu przekazali na 
szczytny cel – zakup wózka inwalidzkiego dla nie-
pełnosprawnej Hani Palimąki.

Chór Psallite Deo z BibicOrkiestra Korzkiew

Koło Tradycja z TrojanowicZespół „Czerwone korale”

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek

Grupa kolędnicza z Owczar

Herody z Zielonek
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Na jarmarku można było zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, 
ale i smakołyki (fot. J. Pasek)

Świątecznie na jarmarku 
w Węgrzcach
Jarmark bożonarodzeniowy został zorganizowany 11 grud-
nia na terenie klubu sportowego TS Węgrzce z inicjatywy 
zarządu klubu oraz rady sołeckiej Węgrzc. Wydarzenie 
poprzedzono akcją promocyjno-informacyjną, która przy-
niosła zamierzone efekty, o czym świadczy liczba odwie-
dzających imprezę oraz liczba wystawców – 32, która 
przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dopisali 
również sponsorzy wydarzenia, w tym przedstawiciele lo-
kalnego biznesu, którzy ufundowali nagrody w zorganizo-
wanej loterii fantowej. 

Każdy z odwiedzających znalazł coś dla siebie. Dla najmłodszych 
zostało zorganizowane spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz kon-
kursy i zawody sprawnościowe, z nagrodami. Odbył się również 
miniturniej piłkarzyków stołowych – zwycięzcami zostali bracia Ja-
kub i Filip Słowiak z Węgrzc. Została przeprowadzona loteria, w któ-
rej rozlosowano ufundowane przez sponsorów nagrody. Dorośli 
uczestnicy jarmarku mieli okazję kupić różnego rodzaju artykuły na 
święta Bożego Narodzenia, spożywcze i dekoracyjne, ale także ka-
lendarze OSP Węgrzce. Wspierano darami zbiórkę Kociego Patrolu. 
Wszyscy uczestnicy mogli skosztować oferowanej przez organizato-
rów kiełbasy z grilla opalanego drewnem z drzewa owocowego oraz 
gorących napojów, ale też zapoznać się z oddanym do eksploatacji 
na przełomie maja i czerwca 2021 roku, powstałym staraniem Gmi-
ny Zielonki, obiektem hali łukowej z boiskiem piłkarskim ze sztucz-
ną nawierzchnią.

O tym, że goście jarmarku mile spędzili czas w przedświątecznej at-
mosferze świadczyły zamieszczone w mediach społecznościowych 
pozytywne komentarze dotyczące jarmarku. Dopisała również po-
goda.

Przeprowadzenie imprezy nie byłoby możliwe bez zaangażowania 
wielu ludzi i organizacji. W organizację jarmarku włączyli się m.in. 
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Węgrzc i Bosutowa oraz 
członkowie rady sołeckiej Węgrzc i zarządu TS Węgrzce wraz z sym-
patykami klubu. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania za 
trud włożony w organizację jarmarku.

Piotr Adamczuk, red. IO

Mikołajowe panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Przyjaciele 
Brzozówki” i Piotr Leszczyński 
zaśpiewali mało znane pastorał-
ki, a zespołowi tradycyjnie przy-
grywał Sławomir Pacura. Panie 
z koła upiekły na kiermasz cia-
sta i wykonały aniołki. 

W ramach integracji między-
pokoleniowej wystąpiły ra-
zem zespoły „Czerwone Korale 
i Folklove śpiewając kolędy i pa-
storałki pod kierunkiem Magda-
leny Żbik z CKPiR w Zielonkach. 
Starsi koledzy i koleżanki z Folk-
love pięknie zatańczyli kuja-
wiaka i poloneza na scenie, 
a przygrywał im Wojciech Kar-
wat z CKPiR w Zielonkach. 
Finałowy koncert na scenie 
dała Parafialno-Gminna Orkie-
stra Zielonki również pod batu-
tą Wojciecha Karwata. Zagrali 
między innymi znaną pastorałkę 
„Jest taki dzień” w towarzystwie 
solistki Aleksandry Krzyworze-
ki. Na końcu popis dała grupa 
kolędnicza Herody z Zielonek 
– najstarsza grupa kolędnicza 
z naszej gminy i jak przystało na 
kolędników zaczęli psocić i za-
czepiać turystów. 

W ramach targów gmina Zie-
lonki i Centrum Kultury prezen-
towały się również na stoisku 
promocyjnym, duża była róż-
norodność rękodzieła. Turyści 
zachwycali się szopką krakow-
ską autorstwa Janusza Macały-
-Wrześniowskiego, twórcy ludo-
wego z Korzkwi oraz artystycz-
nymi cudeńkami Stowarzy-
szenia „Perła Pękowic”, KGW 
w Owczarach, KGW Przyjacie-
le z Brzozówki, Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu ze Szkoły Pod-
stawowej w Bibicach oraz wy-
piekami KGW Owczary i KGW 
„Przyjaciele Brzozówki”.

Centrum Kultury, Promocji i Re-
kreacji w Zielonkach dziękuje 
firmie KawaBus Janusz Kawa 
za współpracę przy dowożeniu 
i odwożeniu zespołów na Rynek 
Główny. 

Katarzyna Żak
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Zielonecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Podczas pierwszego Zieloneckiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego 19 grudnia przed Urzędem Gminy pojawiły się 
choinki, prócz nich można było kupić prezenty dla bliskich 
– piękne i smaczne, a także spróbować smakołyków m.in. 
od Kół Gospodyń Wiejskich: z Owczar i „Przyjaciół Brzo-
zówki”. Mikołaj częstował łakociami, a Herody kolędowały 
tym razem nie na scenie, a spacerując wśród zwiedzają-
cych. Zagrała orkiestra „Wola” z Woli Zachariaszowskiej. 

Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia szukamy choin-
ki, prezentów i ozdób, by ucieszyć i zaskoczyć bliskich. Jarmarki 
bożonarodzeniowe stają się coraz popularniejsze, stąd pomysł, by 
mieszkańcom gminy Zielonki umożliwić przedświąteczne zakupy na 
miejscu, a przy okazji zintegrować lokalną społeczność przy kolę-
dzie.

Znany teren przy Urzędzie Gminy wypełniły stoiska wystawców 
z gminy Zielonki i nie tylko. Smakołyki i rękodzieło oferowały dwa 
Koła Gospodyń Wiejskich – z Owczar i „Przyjaciele Brzozówki”. 
U gospodyń z Owczar obok stroików na świąteczny stół królowały 
pierogi, barszcz galicyjski i grzaniec. „Przyjaciele Brzozówki” ofero-
wali wypieki, przetwory, ozdoby, był też żurek i barszczyk Koliber.

Ponadto na jarmarku można było zaopatrzyć się m.in. w wina 
z Winnicy Słońce i Wiatr, ozdoby do włosów, skrzaty, ekologicz-
ne wyroby z Kapałkowej Manufaktury, a nawet poszewki, obrusy 
czy fartuszki z Bibic. Nie brakowało ciepłych napojów, niezbęd-
nych przy zimnej i deszczowej aurze, i słodkości. Stoisko z grzań-
cem miał Eurosklep ze swoją sympatyczną maskotką – niebieskim 
misiem. Drzewka choinkowe oferowała firma Choinki u Marcina 
z Jerzmanowic.

Ale nie tylko na zakupy warto było przybyć w niedzielę przed Urząd 
Gminy. Tuż przed świętami można było spotkać Mikołaja częstują-
cego łakociami. Nietypowo, bo ani w domu ani na scenie, można 
było spotkać Herodów z Zielonek: Króla, Hetmana, Ułana, Turka, 

a nawet Śmierć. Sądząc po 
uśmiechach nie budziło to jed-
nak grozy, za to szczęście na 
przyszły rok murowane. Po po-
łudniu kolędowała pod urzędem 
orkiestra dęta „Wola” z Woli 
Zachariaszowskiej pod dyrek-
cją Tomasza Nalepki. Na stoi-
sku gminy Zielonki w otoczeniu 
dwóch szopek krakowskich Ja-
nusza Macały-Wrześniowskie-
go goście pozowali do zdjęć.

Organizatorami jarmarku byli: 
Centrum Kultury, Promocji i Re-
kreacji w Zielonkach z dyrek-
torem Markiem Płachtą na 
czele oraz Sołectwo Zielonki. 
Inaugurując jarmark zapraszali 
do przybycia: sołtys Władysław 
Orzechowski, wiceprzewodni-
cząca Rady Gminy Zielonki Ma-
rzena Gadzik-Wójcik oraz radna 
gminy Lucyna Zielińska, wśród 
odwiedzających byli przewod-
niczący rady Mirosław Golanko 
i radna Romana Toft, radę po-
wiatu reprezentowali Jarosław 
Raźny i Wojciech Karwat, w ra-
mach grupy Herody z Zielonek 
kreujący tej niedzieli rolę Króla 
Heroda.

Organizatorzy dziękują Przed-
siębiorstwu Usług Komunalnych 
w Zielonkach.

– Wystawcy na pierwszym jar-
marku i podczas takiej pogody 
bardzo dopisali; im, a także He-
rodom i orkiestrze jesteśmy bar-
dzo wdzięczni – mówił Marek 
Płachta, dyrektor CKPiR.

IO

W nastrój świąteczny wprowadziła orkiestra „Wola” z Woli Zachariaszowskiej
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Psallite Deo na kolędową 
nutę
9 stycznia w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Bibicach odbył się koncert w wykonaniu chóru Psallite 
Deo, podczas którego zespół zachwycił publiczność pro-
fesjonalizmem, wrażliwością i repertuarem.

Dwudziestopięcioosobowym chórem z Bibic dyrygowała Joanna 
Kwiecień. Publiczność mogła wysłuchać repertuaru świątecznego 
– kolędy i pastorałki zaśpiewano podczas mszy świętej niedzielnej, 
jak i po niej, w trakcie koncertu; wśród nich „Cichą noc”, „Mizerną 
Cichą”, „Triumfy Króla Niebieskiego” oraz „Północ już była”. Po kon-
cercie, z okazji 55. urodzin księdza proboszcza parafii w Bibicach 
Jana Przybockiego, chór i publiczność zaśpiewały „Życzymy, życzy-
my”. Ksiądz proboszcz w zamian obdarował chór różańcami, a pub-
liczność cukierkami. 

16 stycznia bibicki chór wziął udział w XXVIII Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Szwarlika w Będzinie. Jury oceniało 
w składzie: przewodnicząca prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żela-
zny oraz członkowie: dr hab. Teresa Krasowska, prof. dr hab. Ewa 
Biegas oraz dr hab. ks. Paweł Sobierajski. W konkursie rywalizowa-
li artyści w 10 kategoriach. Chór Psallite Deo wystąpił w kategorii 
chóry osób dorosłych zdobywając trzecie miejsce. Artyści zapre-
zentowali utwory: „Północ już była”, „Cicha noc” oraz „Zaśpiewam 
Jezuskowi”.

Chór powstał w 2013 r. przy parafii pw. Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy w Bibicach i występuje z różnorodnym repertuarem. 
Są w nim nie tylko pieśni kościelne, ale także utwory z muzyki ludo-
wej czy rozrywkowej. Bibickich chórzystów można posłuchać m.in. 
podczas mszy o godz. 11.00 w każdą drugą niedzielę miesiąca. Wy-
stępują także podczas ważniejszych świąt w kościele (np. odpust, 
bierzmowanie, Wielki Tydzień) oraz na imprezach okolicznościo-
wych organizowanych przez sołectwo, gminę (np. Dzień Gminy Zie-
lonki na Rynku Głównym w Krakowie, Gminny Przegląd Chórów). 

KŻ, KB

Świąteczne spotkanie 
z Huculszczyzną

Na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku w gminie Zielonki 
15 grudnia wykład „Trady-
cje kolędowania na Hu-
culszczyźnie” wygłosiła 
etnolog i antropolog dr Jus-
tyna Cząstka-Kłapyta. Spot-
kanie dla seniorów w Starej 
Kuźni w Wegrzcach zorga-
nizowało Centrum Kultury, 
Promocji i Rekreacji w Zie-
lonkach.

Tematem wykładu była Hucul-
szczyzna i zwyczaje tamtej-
szych górali. Jako, że spotkanie 
odbyło się przed świętami Bo-
żego Narodzenia najbardziej in-
spirowało kolędowanie i temat 
wieczerzy wigilijnej. Pani doktor 
zaśpiewała fragment tamtejszej 
kolędy i zaprosiła uczestniczki 
do wspólnego śpiewu. Na ko-
niec odbyło się przekazywanie 
życzeń. Na kartkach wypisa-
no życzenia jakie chciałoby się 
otrzymać od kogoś, owijano 
nimi włoskie orzechy i zawiązy-
wano by „życzenia nie uciekły”. 
Następnie panie losowały orze-
szek i zabierały do domu, by 
podłożyć pod choinkę i otwo-
rzyć w wigilijny wieczór. 

Katarzyna Żak

W przyszłym roku bibicki chór będzie obchodził 10-lecie działalności

Wykłady dla seniorów odbywają 
się w Węgrzcach
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Orkiestra Korzkiew 
w świątecznym 
repertuarze

6 stycznia, a więc w Świę-
to Trzech Króli, Orkiestra 
Dęta z Korzkwi wystąpi-
ła z kolędami, piosenkami 
świątecznymi i rozrywkowy-
mi w Owczarach. Można 
było posłuchać ulubionych 
utworów w wykonaniu or-
kiestry oraz solistki Aleksan-
dry Majki. 

Koncert odbył się w budynku 
wielofunkcyjnym „Dolina Ow-
czar”, za wsparcie organiza-
cji koncertu Orkiestra Korzkiew 
dziękowała sołtys Owczar Iwo-
nie Siesiowicz. Wśród gości 
byli m.in. przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golan-
ko, ksiądz proboszcz korzkiew-
skiej parafii Paweł Łukaszka, 
a także dyrektor Centrum Kul-
tury, Promocji i Rekreacji w Zie-
lonkach Marek Płachta. Koncert 
ze swadą prowadził Marcin 
Kruk.

Dzięki sponsorom, wśród któ-
rych byli MC Calik Fotografia, 
Bosfor Bistro z Zielonek, Stu-
dio Figura z Brzozówki, Salon 
Fryzjerski Izy Hair Izabela Sos-
nowska z Węgrzc, LaLu Gabi-
net Kosmetyczny z Brzozówki, 
Kraków Instytut Shintai Day Spa 
można było podczas koncertu 
wylosować atrakcyjne nagro-
dy, w tym voucher na prywatny 
koncert orkiestry Korzkiew. 

Wydarzenie było współfinanso-
wane ze środków Gminy Zie-
lonki.

IO

Świąteczne kolędowanie 
z Fermatą
29 grudnia w hali sportowej w Zielonkach odbył się koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Fermata. W świą-
tecznym repertuarze pod batutą Anny Roj i Katarzyny Rogal 
zaprezentowały się: MiniFermata, grupy dziecięce, soliści 
oraz chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.

Na zieloneckiej scenie zaprezentowało się ponad 70 muzyków – od 
najmłodszych uczestników MiniFermaty po chórzystów z zespołu 
kameralnego. W repertuarze znalazły się tradycyjne kolędy polskie 
oraz pastorałki, także te współczesne. Nie zabrakło kolęd zagranicz-
nych, jak choćby włoska kolęda „Dormi o bel Bambin”, czy gospelo-
wa „Baby born in Bethlehem”. Publiczność mogła także wysłuchać 
świątecznych utworów autorstwa Mikołaja Blajdy. Te wzruszające 
i porywające utwory Fermata wykonała kilka lat temu śpiewając pod-
czas widowiska „Do Betlejem” organizowanego przez Filharmonię 
Futura.

– Chciałabym pogratulować i podziękować wszystkich wykonawcom 
od tych najmłodszych po tych już całkiem dorosłych. Wszyscy praco-
wali z wielkim sercem i zaangażowaniem. W chwili kwarantanny łą-
czyli się na próbach online. Pracowali w domu. Widzę, że muzyka to 
ich pasja. Bardzo mnie to cieszy – mówi Anna Roj, dyrygent zespołu 
i dodaje: Dziękuję zarządowi zespołu i Stowarzyszenia Fermata, rodzi-
com i wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w organizacji koncertu 
oraz firmie WW Sound&Light za profesjonalną obsługę sceniczną, za 
wsparcie finansowe sołectwu Zielonki oraz firmie ECODREW Marcin 
Kaczmarczyk za dostarczenie pięknych i pachnących choinek.

Organizatorami wydarzenia było Centrum Kultury, Promocji i Rekre-
acji w Zielonkach oraz Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kul-
turowej FERMATA. Koncert zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie Chó-
ry – Małopolska Rozśpiewana”. W ramach dofinansowania zaku-
piono nowe podesty dla chóru, nowe koszule z logo zespołu oraz 
zorganizowano lekcje śpiewu dla chórzystów.

KB

W czerwcu zespół będzie świętował 15-lecie działalności

Muzycy z Korzkwi kolędowali 
w Owczarach
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Integracja gminnych organizacji społecznych

W Owczarach, w budynku wielofunkcyjnym, 4 grudnia od-
było się spotkanie Kół Gospodyń z Gminy Zielonki i grup 
nieformalnych. W świątecznym wieczorze wzięli udział 
przedstawiciele trzynastu organizacji. 

To już drugie takie wydarzenie, pierwsze odbyło się dwa lata temu, 
też w Owczarach. – Ideą tego spotkania jest integracja organizacji 
społecznych działających w naszej gminie. Dziękuję wszystkim za 
przyjęcie zaproszenia, udział i pomoc w przygotowaniu spotkania, 
a gminie Zielonki za wsparcie finansowe – mówi pomysłodawczyni 
Ewa Maj-Ślusarczyk z KGW Owczary, a jednocześnie członkini Po-
wiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Kra-
kowskim.

Gospodarzem było Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, 
a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich 
z: Batowic, Bibic, Dziekanowic, Garlicy Duchownej i Murowanej, 
Przybysławic; Koła „Wolanie” z Woli Zachariaszowskiej, Koła Go-
spodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki”, Koła Miłośników Kultury 

Gminne organizacje spotkały się w Owczarach już po raz drugi

w Grębynicach, Koła Regional-
nego Tradycja w Trojanowicach, 
Koła Przyjaciół Januszowic 
i Grupy „Przyjaciele” z Garliczki. 
To, co pojawiło się na stołach, 
było dziełem wszystkich – na 
spotkanie każde z kół przybyło 
z przygotowanymi przez siebie 
potrawami.

W programie znalazło się śpie-
wanie kolęd i pastorałek – każde 
z kół przygotowało krótki wy-
stęp. Można było śpiewać w for-
mie karaoke – tu pomocą służył 
Norbert Kociarz, lub przy akom-
paniamencie akordeonu, na któ-
rym grał Wojciech Kruczek.

W spotkaniu uczestniczyli też: 
przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki Mirosław Golanko oraz 
wiceprzewodniczący Rady: Ma-
rzena Gadzik-Wójcik i Ryszard 
Krawczyk, radna gminy Mag-
dalena Listoś i radny powiatu 
krakowskiego Jarosław Raźny, 
a także władze gminne OSP: ko-
mendant Jan Palimąka, prezes 
Krystian Augustyn i wiceprezes 
Marek Małek; jak również dyrek-
tor Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach Marek 
Płachta.

MKF

Przekaż nam        
swojego podatku 

za 2021 rok!

 wypełnij PIT  
zadeklaruj 1%  
wpisz KRS 0000048345

Środki z 1% planujemy wydatkować na:
✅ konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2021 r.;
✅ realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;
✅ realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież;
✅ wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów.

Lepsza edukacja = więcej możliwości!
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Herody z Zielonek 
z pierwszym miejscem
Zieloneccy kolędnicy zdobyli pierwsze miejsce w XXIV Ma-
łopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Herody 2022” 
w Chrzanowie. Tegoroczna edycja przeglądu odbyła się 
w formule on-line. 

W prezentacjach konkursowych uczestniczyło sześć grup kolędni-
czych. Były to: Herody z Czajowic, Herody z Tomaszowic, Herody 
z Zielonek, Kolędnicy z Gwiazdą z Luszowic, Pasterze z Koźlicy oraz 
Szopka z lalkami z Dobczyc.

Występy oceniali specjaliści w dziedzinie zwyczajów kolędniczych: 
etnolog Agnieszka Oczkowska oraz historyk Kamil Bogusz. Jury kie-
rowało się kryteriami takimi jak: tradycyjność tekstów, melodii oraz 
charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej 
(między innymi sposób poruszania się, śpiew, strój, rekwizyty).

Nominację do udziału w 50. Góralskim Karnawale w Bukowinie Ta-
trzańskiej otrzymały: Herody z Zielonek (Grand Prix), Szopka z lalka-
mi z Dobczyc oraz Herody z Czajowic.

Przypomnijmy, że Herody z Zielonek zajęły I miejsce w zeszłorocz-
nej edycji karnawału w Bukowinie i jako zwycięzcy w kolejnym roku 
nie biorą udziału w rywalizacji. 

Herody z Zielonek wystąpiły także w Telewizji Polsat. Działająca przy 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach grupa kolędni-
cza uczestniczyła w nagraniu „Polskiego Kolędowania w Warszawie 
na Krakowskim Przedmieściu”. Zaśpiewali m.in. pastorałkę „Cztery 
lata wołki pasał” i oczywiście „Za kolędę dziękujemy”. Nagranie mia-
ło miejsce 30 grudnia 2021 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskie-
go. Kolędowali m.in. z Dawidem Kwiatkowskim oraz grupami Enej 
i Pectus.

KB

Zieloneckie Herody kultywują tradycję kolędowania gdzie tylko się da – 
nawet w TV Polsat

Kolędnicy z Owczar w Bukowinie

Herody z Owczar 
w Bukowinie 
Tatrzańskiej

9 lutego rozpoczął się ju-
bileuszowy 50. Góralski 
Karnawał. W uroczystej pa-
radzie kolędników przez 
Bukowinę Tatrzańską wy-
stąpiła grupa Herody 
z Owczar działająca pod 
auspicjami Centrum Kul-
tury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach. Na zakoń-
czenie pochodu kolędnicy 
gościnnie wystąpili na sce-
nie z kolędą z kozą (Turo-
niem).

Herody z Owczar zaprezento-
wały się w składzie: Wiesław 
Sioła (Marszałek), Marek Bryła 
(Marszałek II), Jacek Sosnow-
ski (Hetman), Zbigniew Skwara 
(Król), Antoni Korpała (Ułan), 
Sebastian Machnik (Turoń), 
Marcin Sosnowski (Żyd), Ar-
tur Nogieć (Muzykant), Marcin 
Piżuch (Śmierć), Bartek Sie-
siewicz (Diabeł) oraz Artur Grzy-
bek (Turek).

Niestety, w tym roku COVID-19 
pokrzyżował plany kolędników 
i uniemożliwił występ w Miecho-
wie, a co za tym idzie prezenta-
cję na jubileuszowym Góralskim 
Karnawale w Bukowinie. Trzy-
mamy kciuki za przyszłoroczny 
występ.

KB
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Akcja „Kartka 
świąteczna dla 
mieszkańców DPS 
Batowice i Owczary”

217 kartek świątecznych 
w różnych technikach 
wykonały przedszkolaki 
z trzech samorządowych 
przedszkoli: w Zielonkach, 
w Bibicach z siedzibą 
w Węgrzcach i w Przyby-
sławicach. Kartki, wraz ze 
słodkim dodatkiem, trafiły 
do pensjonariuszy dwóch 
Domów Pomocy Spo-
łecznej na terenie gminy 
Zielonki: w Owczarach i Ba-
towicach. Każda z kartek 
zawierała osobiste życze-
nia od przedszkolaka i jego 
rodziny skierowane do 
konkretnego mieszkańca 
z wybranego DPS.

Najczęściej pojawiającym się 
elementem na świątecznych 
kartkach była choinka i prezen-
ty, ale nie brakło też Świętego 

Wraz z pysznym upominkiem…

Spotkanie w Brzozówce
8 stycznia w Brzozówce odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe przygotowane przez sołtys Elżbietę Cich wraz 
z radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele 
Brzozówki”. – Dziękuję wszystkim, który przybyli na to na-
sze tradycyjne spotkanie. Trzeba się spotykać, nawet w ten 
trudny czas, by się podnieść na duchu. W nowym roku ży-
czę nam wszystkim dużo zdrowia – mówiła pani sołtys.

Spotkanie odbyło się w bardziej kameralnym niż zazwyczaj gronie 
– przybyło około 40 mieszkańców, nie zabrakło też zaproszonych 
gości: przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanki, 
radnego powiatu krakowskiego Jarosława Raźnego, miejscowego 
lekarza rodzinnego Rafała Kacorzyka, dyrektora Biblioteki Publicz-
nej w Zielonkach Mariusza Zielińskiego i ks. proboszcza korzkiew-
skiej parafii Pawła Łukaszki, który poprowadził modlitwę i wsparł 
obecnych dobrym słowem.

Od gości przeważały – co oczywiste w tym pandemicznym cza-
sie – życzenia zdrowia. – W tej części gminy jesteśmy wyszczepieni 
w 66 proc. Dziękuję Państwu za odpowiedzialność i rozsądek. To po-
zwala nam się czuć bezpieczniej – mówił doktor Rafał Kacorzyk.

– Dziękuję, że podtrzymują państwo tę tradycję sąsiedzkiej integracji 
– powiedział przewodniczący Rady Gminy Mirosław Golanko, rów-
nocześnie życząc wszystkim zebranym zdrowia i pomyślności w no-
wym roku.

Śpiewano wspólnie kolędy przy akompaniamencie zespołu „Barwa”. 
Spotkanie było też okazją do rozmów i wspomnień, też ostatnich 
wydarzeń organizowanych w Brzozówce, lub takich do organizacji 
których społeczność Brzozówki się włączyła. Jak wspominała soł-
tys Elżbieta Cich, dużo się działo, w szczególności w drugiej poło-
wie roku, ludzie byli stęsknieni spotkań: odbył piknik integracyjny 
na terenie wielofunkcyjnym, KGW „Przyjaciele Brzozówki” uczest-
niczyło zarówno w Juromanii, jak i Dniu Gminy Zielonki na krakow-
skim Rynku Głównym podczas Targów Bożonarodzeniowych; oraz 
w Zieloneckim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Sołectwo zorganizo-
wało też Mikołaja, który na saniach odwiedzał mieszkańców i zaba-
wę sylwestrową.

MKF

To był trudny czas na spotkania, ale w Brzozówce się udało
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… do podopiecznych DPS trafiły 
kartki od przedszkolaków

Ślubowanie nauczycieli 
mianowanych
15 grudnia uroczyste ślubowanie złożyły nauczycielki ze 
szkół podstawowych w Zielonkach, Bibicach i Korzkwi 
z siedzibą w Przybysławicach, które po zdanym egzami-
nie awansowały na stopień nauczyciela mianowanego. 
W imieniu wójta gminy Zielonki ślubowanie przyjęła Bea-
ta Potoniec, sekretarz Gminy Zielonki. Ślubowanie złoży-
ły: Marta Wójcik, Magdalena Dolna-Kondek i Magdalena 
Jakubowska.

Marta Wójcik jest nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, Magdalena Jakubowska 
to nauczyciel matematyki, techniki w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Zielonkach, a Magdalena Dolna-Kondek – nauczyciel pra-
cujący w edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Je-
rzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach. Wszystkim 
trzem paniom serdecznie gratulujemy.

Egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego odbyły się 10 grudnia 2021 r. Z kolei 15 grudnia panie ślu-
bowały rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umi-
łowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowym nauczycielom mianowanym towarzyszyły: dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bibicach Anna Górka, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Zielonkach Bożena Nowak i dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Korzkwi Regina Styn, a także dyrektor Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna 
Soblik i Izabela Burda z GZEAS. 

IO

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego wieńczy uroczyste ślubowanie

Mikołaja oraz Bożej Rodziny. 
Akcję po raz trzeci zorgani-
zowały radne gminy Zielon-
ki: Lucyna Zielińska i Marzena 
Gadzik-Wójcik, włączyła się też 
mieszkanka Owczar Ewa Maj-
-Ślusarczyk.

– Akcję organizujemy, bo zależy 
nam, by podopieczni DPS-ów 
czuli, że są mieszkańcami gminy 
Zielonki, by mieszkańcy naszej 
gminy wiedzieli o pensjonariu-
szach DPS-ów i traktowali ich 
jak swoich sąsiadów; a w aktu-
alnym czasie pandemii i ograni-
czeń w kontaktach, możemy to 
czynić tylko w taki sposób. Rów-
nocześnie chcemy w najmłod-
szych mieszkańcach budzić 
chęć czynienia dobra, niesie-
nia radości, bezinteresownych 
gestów, solidarności, współ-
działania na rzecz innych i wyko-
rzystywania w tym celu swojego 
własnego potencjału – mówi ini-
cjatorka akcji Marzena Gadzik-
-Wójcik, wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Zielonki.

Podziękowania w imieniu pod-
opiecznych z Owczar złożył 
inicjatorkom dyrektor placówki 
w Owczarach Kazimierz Adam-
czyk, a w imieniu mieszkańców 
batowickiego DPS opiekuno-
wie. Organizatorki, ze swojej 
strony, pragną podziękować za 
okazaną chęć współpracy dy-
rektorkom i wychowawczyniom 
samorządowych przedszkoli 
z Zielonek, Bibic i Przybysławic, 
oraz – przede wszystkim – sa-
mym dzieciom i ich rodzicom.

MGW
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
w gminie Zielonki
Już po raz 30. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci zbierano także w na-
szej gminie. W akcję zaangażowały się dwa szkolne kluby 
wolontariatu, które zebrały łącznie kwotę 58 743,59 zł.

Do puszek z czerwonym serduszkiem wolontariusze z Korzkwi kwestowali 
30 stycznia

Wolontariusze kwestowali też w szkole w Zielonkach

W Szkole Podstawowej 
w Korzkwi z siedzibą w Przy-
bysławicach od 2012 roku 
funkcjonuje Klub Wolontaria-
tu Pomagamy koordynowany 
przez Annę Bełzowską i Mał-
gorzatę Kruczek. W tym roku 
przeprowadzono licytacje oraz 
kwestę. 

– Co roku, w okolicach Świąt 
Bożego Narodzenia organizu-
jemy licytację dla WOŚP. W tym 
roku licytacja odbyła się 16 
grudnia. Wszystkie licytowane 
przedmioty otrzymujemy od ro-
dziców, nauczycieli lub przyja-
ciół klubu. W tym roku były to 
zabawki, kwiaty, ozdoby choin-
kowe, słodkości, gry, wejściów-
ki do salonu kosmetycznego, 
sesja zdjęciowa i wiele innych. 
Największe zainteresowanie 
wzbudziła licytacja gitary. Ze-
braliśmy 5440 zł. Największą na-
grodą za przygotowanie całego 
przedsięwzięcia były uśmiech-
nięte buzie dzieci – mówi Mał-
gorzata Kruczek.

84 wolontariuszy Klubu Wo-
lontariatu Pomagamy w nie-
dzielny poranek 30 stycznia 
kwestowało w różnych miej-
scach Krakowa, Korzkwi i Oj-
cowa, aby zebrać pieniądze 
na zakup sprzętu dla okulistyki 
dziecięcej. Ogromne zaanga-
żowanie i uśmiech na twarzy, 
pomimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych, spra-
wiły, że puszki zapełniły się 
kwotą 50 861,25 zł. 

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Zielonkach zbiór-
ka była prowadzona od 12 do 
14 stycznia. Piętnastu wolonta-
riuszy ze Szkolnego Koła Wo-
lontariatu prowadzonego przez 
Magdalenę Zbroję kwestowa-
ło w poszczególnych klasach. 
Wolontariusze z charaktery-
stycznym czerwonym serdusz-
kiem zebrali 2442,34 zł.

KB
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Dodatek osłonowy
Ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadzona została nowa forma 
wsparcia dla gospodarstw domowych. Świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbar-
dziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen 
żywności. Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zie-
lonkach.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to: w gospodarstwie domo-
wym jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć kwoty 
2100 zł na osobę; w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie może przekroczyć kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustalany jest w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.). W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego do-
chodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, obowiązuje mechanizm tzw. zasada złotówka za zło-
tówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodat-
ków osłonowych wynosi 20 zł.

Wysokość dodatku wynosi odpowiednio:

• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych;

• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2–3-osobowych;

• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4–5-osobowych;

• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6-osobowych.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflo-
wy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, dodatek osłonowy przysługuje w powiększonej kwocie tj:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych;

• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2–3-osobowych;

• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4–5-osobowych;

• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6-osobowych.

Aby otrzymać ww. pomoc finansową, konieczne jest złożenie wniosku. Wnioski o przyznanie dodatku 
osłonowego można składać od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zielonkach: /gopszielonki/skrytkaESP lub /gopszielonki/skrytka) oraz tradycyjnej (papierowej) 
dostarczając wniosek do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 rów-
nych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożyły wniosku do koń-
ca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o ww. wsparcie. Składając kompletny wniosek od 1 lutego 
2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają jednorazową wypłatę 100% dodatku najpóźniej do 2 grud-
nia 2022 r. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Zielonkach pod numerami telefonu: 12 627 33 13, 12 627 33 14.

GOPS Zielonki
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Skarga na funkcjonowanie 
Poczty Polskiej
W związku z licznymi zgłoszeniami związanymi z nieprawid-
łowym funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego w Zielonkach 
i jego filii w Węgrzcach 3 stycznia Wójt Gminy Zielonki Bogu-
sław Król wystosował oficjalną skargę do Prezesa Zarządu 
Poczty Polskiej S.A. Skarga została przesłana też do wiado-
mości Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Kra-
kowie oraz Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zielonkach, 
do których już wcześniej kierowano zgłoszenia nieprawid-
łowej obsługi mieszkańców gminy, jednak nie przyniosło 
to rozwiązania problemu. Również Rada Gminy Zielon-
ki na sesji 31 stycznia 2022 r. przyjęła rezolucję w związku 
z powtarzającymi się opóźnieniami w doręczaniu przesyłek 
pocztowych na terenie Gminy Zielonki i licznymi skargami 
w zakresie nieterminowego doręczania przesyłek poczto-
wych dla mieszkańców Gminy Zielonki i wezwała Zarząd 
Poczty Polskiej do podjęcia działań naprawczych mających 
na celu usprawnienie procesu dystrybucji korespondencji.

W rezolucji napisano m.in.: „W roku 2021 do Urzędu Gminy Zielon-
ki kierowane były liczne zgłoszenia przedsiębiorców, mieszkańców, 
radnych oraz sołtysów dotyczące opóźnień w doręczaniu przesy-
łek listowych przez Pocztę Polską. Z uwagi na potęgującą się skalę 
problemu, brak wdrożenia środków zaradczych, mimo wielokrot-
nych monitów ze strony gminy, Wójt Gminy Zielonki wystosował 
w tej sprawie oficjalną skargę do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej.

Rada Gminy Zielonki mając na uwadze ponawiające się skargi oraz 
niezadowolenie mieszkańców korzystających z usług Poczty Pol-
skiej, podejmuje w ww. sprawie rezolucję, wzywając Zarząd Pocz-
ty Polskiej do podjęcia działań naprawczych na rzecz przywrócenia 
terminowej obsługi mieszkańców Gminy Zielonki, zgodnie z Regula-
minem świadczenia usług powszechnych.

Rada Gminy Zielonki apeluje o rozważenie przyjęcia przez Zarząd 
Poczty Polskiej systemowych rozwiązań, które doprowadzą do sta-
łej poprawy obsługi w zakresie terminowości doręczania przesyłek 
pocztowych.

Rada Gminy Zielonki wnioskuje 
do Dyrekcji Regionu Sieci Poczty 
Polskiej w Krakowie o zwiększe-
nie liczby etatów na stanowiskach 
obsługi mających bezpośredni 
wpływ na jakość i terminowość 
świadczenia usług oraz wdroże-
nie doręczania korespondencji 
w soboty, w okresach szczegól-
nie nasilonego ruchu przesyłek. 
Wnioskujemy także o uruchomie-
nie placówek pocztowych w so-
boty, w celu umożliwienia miesz-
kańcom Gminy Zielonki odbioru 
przesyłek awizowanych przezna-
czonych do wydania.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się 
także rozważenie możliwości roz-
woju sieci placówek pocztowych 
na terenie Gminy Zielonki, w celu 
poprawy dostępności i jakości 
świadczenia usług pocztowych 
w gminie, w której dynamicznie 
wzrasta liczba mieszkańców i co 
za tym idzie zapotrzebowanie 
na usługi świadczone przez Po-
cztę. W tym miejscu wyrażamy 
także stanowczą dezaprobatę 
dla decyzji Poczty Polskiej, która 
z własnej inicjatywy zlikwidowała 
placówkę pocztową w Przybysła-
wicach oraz wypowiedziała umo-
wę najmu pomieszczeń w bu-
dynku Urzędu Gminy Zielonki 
przy ul. Krakowskie Przedmie-
ście 116. Zaznaczamy, że decy-
zja ta związana była z dużym nie-
zadowoleniem klientów poczty, 
którzy swoje uwagi kierowali pod 
adresem pracowników urzędu, 
którzy nie byli odpowiedzialni za 
działania Poczty Polskiej w tym 
zakresie.

Liczymy, iż poprzez podjęcie 
kompleksowych działań na-
prawczych, w niedługim cza-
sie nastąpi radykalna popra-
wa jakości świadczonych usług 
pocztowych przede wszystkim 
w zakresie terminowości dostar-
czania przesyłek pocztowych dla 
mieszkańców Gminy Zielonki.”

Rezolucja została przekaza-
na też: Ministrowi Aktywów 
Państwowych; Ministrowi In-
frastruktury; Prezesowi Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej; 
Prezesowi Zarządu Poczty Pol-
skiej; Dyrektorowi Regionu Sieci 
Poczty Polskiej w Krakowie; Na-
czelnikowi Urzędu Pocztowego 
w Zielonkach.

Red.
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Dzikie zwierzęta w pobliżu domostw
Na terenie gminy Zielonki występują dzikie zwierzęta, zwierzyna łowna. Aby regulować jej 
populację można podjąć trzy zasadnicze działania: odławianie z przemieszczeniem do 
innej lokalizacji, odstrzał redukcyjny oraz edukacja mieszkańców co do zachowań pre-
wencyjnych w kontakcie z dzikimi zwierzętami. W gminie Zielonki dwa pierwsze działania 
z mocy prawa muszą być ograniczone.

Przepisy prawa nie pozwalają, aby Urząd Gminy Zielonki w porozumieniu z Nadleśnictwem Miechów 
prowadził akcję odławiania dzików występujących na obszarach zabudowanych gminy, tak aby zwie-
rzęta zostały przetransportowane do oddalonych od zabudowań kompleksów leśnych. W §12 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – ASF (Dz.U. z 2021 r., poz. 1485), został wprowadzony cał-
kowity zakaz przemieszczania dzikich świń na terenie całego kraju co jest zgodne z art. 45 Rozporządze-
nia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń – ASF (Dz.U. UE. L. 2021.129.1). 

Odstrzał redukcyjny dzików prowadzony jest na obszarze naszej gminy przez trzy koła łowieckie: Koło 
Łowieckie Diana Kraków (miejscowości: Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce), Koło Ło-
wieckie Podwawelskie Kraków (miejscowość Zielonki obszar pomiędzy ul. Długopolską a ul. Pękowicką 
w stronę miasta Krakowa) oraz Koło Łowieckie Żubr Kraków na pozostałym obszarze gminy. Zgodnie 
z art. 42aa Ustawy z 13 października 1994 r., Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1683 
ze zm.), zabrania się strzelania do zwierzyny łownej w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań 
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. 
Nie można zatem prowadzić polowań w miejscach o intensywnej zabudowie.

Zatem w związku z nałożonymi przez ustawodawcę ograniczeniami dotyczącymi możliwości przeprowa-
dzenia trwałej redukcji stad dzików oraz dzikich zwierząt przebywających na terenach silnie zurbanizowa-
nych, koniecznym jest stosowanie przez mieszkańców w życiu codziennym zachowań prewencyjnych. 

Nie powinno się:

• wyrzucać resztek żywności na nieużytki, składować ich w miejscach, do których mają łatwy do-
stęp dzikie zwierzęta;

• gromadzić odpadów komunalnych w miejscach niezabezpieczonych przed zwierzętami;

• dokarmiać dzikiej zwierzyny (jest to zadanie kół łowieckich);

• pozostawiać otwartej bramy ogrodzenia posesji;

• w przypadku zbliżającego się dzikiego zwierzęcia należy oddalić się spokojnie w przeciwnym kie-
runku nie okazując strachu.

Można zastosować wokół swojej posesji środki zapachowe odstraszające dzikie zwierzęta (replementy, 
kwas masłowy).

W rejonie występowania stada dzików nie należy przemieszczać się samotnie, trzeba asystować dzie-
ciom w czasie spaceru.

Dzikie zwierzę to nie maskotka i należy zachować od niego dystans, nie wolno go oswajać.

Gdy zauważysz dziwnie zachowującego się lisa, który nie boi się człowieka lub nadmiernie się ślini nie 
zbliżaj się do niego, ponieważ może być zarażony wirusem wścieklizny! Zgłoś zdarzenie do Urzędu 
Gminy Zielonki lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, podając dokładną lokalizację zdarzenia.

W sprawach związanych z dzikimi zwierzętami można kontaktować się w godzinach pracy urzę-
du z pracownikiem Referatu Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 202, tel. 12 285 08 50,  
wew. 203. Po godzinach pracy urzędu należy kontaktować się z dyżurnym Komisariatu Policji w Zielon-
kach tel. 47 832 11 50.

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG Zielonki, red. IO
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Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

W drugiej połowie 2021 r. udało się SKPK ogłosić 3 konkursy na tzw. projekty grantowe oraz 
1 na działanie „Rozwijanie działalności gospodarczej”. W tym ostatnim zostało złożonych 
10 wniosków, natomiast projektów grantowych wpłynęło łącznie 16. W pierwszej połowie 
bieżącego roku przeprowadziliśmy nabór na działanie Rozwój ogólnodostępnej, nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wpłynęły 4 wnioski. 

Wśród złożonych wniosków na grant pn. Lokalne Dziedzictwo Kulturowe dominują projekty dotyczące 
zakupu strojów regionalnych i reprezentacyjnych dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeń 
oraz zakupu instrumentów i akcesoriów dla muzyków miejscowych orkiestr dętych. Grant pn. Publikacje 
ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez wydanie róż-
nego typu publikacji z zakresu kultywowania lokalnej historii i tradycji. Z kolei projekty z zakresu Rozwoju 
infrastruktury zakładają m.in. zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych czy doposażenie pla-
ców zabaw. Mamy nadzieję, że będzie okazja skorzystać z efektów powyższych inicjatyw jeszcze w tym 
roku. Beneficjentom życzymy oczywiście bezproblemowej realizacji i rozliczania swoich przedsięwzięć. 

W bieżącym roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje także realizację dwóch projek-
tów współpracy z lokalnymi grupami działania z terenów Województwa Lubelskiego, Małopolskiego 
oraz Mazowieckiego. Dotyczyć będą one m.in. promowania lokalnych produktów i dziedzictwa kulturo-
wego partnerskich regionów.

Powyższe projekty realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych naborów oraz realizowanych przez Stowarzysze-
nie projektów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022 – informacje

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje osoby fizyczne, które chciałyby 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, o planowanym naborze wniosków na 
działanie pn. Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowa-
dzenia firmy odbędzie się wiosną lub latem 2022 roku – nie ma jeszcze ustalonego z Sa-
morządem Województwa terminu, dlatego prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji na 
stronie www.koronakrakowa.pl. Tu też konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie, ogło-
szenie ukaże się co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru. 

Kwota dostępnego budżetu umożliwi dofinansowanie około 9 wniosków (w wysokości 80 000 zł na je-
den projekt). Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

Dla zainteresowanych osób przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące premii na pod-
jęcie działalności gospodarczej: 

• miejsce zamieszkania na terenie działania LGD Korona Północnego Krakowa (gminy: Igołomia-
-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki);

• obywatelstwo państwa UE;
• niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 3 miesiące (na moment składania wnio-

sku) oraz w momencie składania wniosku;
• osoba nie może być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie;
• konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go co najmniej 2 lata 

(w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty końcowej 
płatności) – może być samozatrudnienie. 
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V edycja Działaj Lokalnie z Koroną 2022
Rusza kolejna edycja programu Działaj Lokalnie, spotkania informacyjne odbędą się 
w kwietniu. Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz 
wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, ak-
tywizują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym skutkom epidemii, działają na rzecz 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Rok 2022 stawia nowe wyzwania, wspólnie próbujemy 
odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Program Działaj Lokalnie daje nam taką możli-
wość i zapewnia wsparcie. 

Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, sto-
warzyszenia i inne organizacje prospołeczne, w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie jed-
nej z 5 gmin, na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów 
– Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Wnioski do programu Działaj Lokalnie będzie można składać od 1 maja do 31 maja w generatorze pod 
adresem http://system.dzialajlokalnie.pl, a realizacja wybranych projektów przypada na okres od 1 lip-
ca do 31 grudnia 2022 r.

W ramach programu można się starać o dofinansowanie w kwocie do 6000 zł dodatkowo obowiązko-
wy jest wkład własny 25%, z czego minimum 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu 
finansowego nie dotyczy przewidzianej w regulaminie Inicjatywy Działaj Lokalnie oraz projektów służą-
cych walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierają-
cych uchodźców z Ukrainy), pozostała część może być w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub 
pracy wolontariuszy.

Przygotowaliśmy kilka terminów spotkań informacyjno – promocyjnych. Wystarczy wysłać maila na 
adres info@koronakrakowa.pl wpisując imię, nazwisko oraz nazwę organizacji lub grupy nieformalnej, 
a w zamian zostanie przesłany link do spotkania online na platformie ZOOM. Terminy spotkań online: 
1 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 17.30, 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.30, 28 kwietnia 2022 r. 
(czwartek) o godz. 10.00.

Osoba do kontaktu w ramach programu Działaj Lokalnie to Katarzyna Topa, można się kontak-
tować telefonicznie, mailowo lub poprzez Facebooka: tel. 539 961 799, 664 067 821, 12 346 43 12,  
mail: info@koronakrakowa.pl, https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona.

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru opera-
cji znajdą Państwo na stronie internetowej koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014–2020 oraz 
w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP – ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, pod 
nr tel.: 664 067 821; 664 067 823; e-mail: info@koronakrakowa.pl. Ze względu na sytuację epidemiczną 
bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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USŁUGI HYDRAULICZNE
Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje Centralnego Ogrzewania

Instalacje gazowe

Modernizacja kotłowni

AWARIE

tel. 504 020 040

Chcesz sprzedać działkę lub dom
w Zielonkach i okolicach, 

ale nie wiesz od czego zacząć?
 

Umów się na bezpłatną konsultację!

515-120-344

GEO CONSULTING 
 lokalne biuro nieruchomości

specjalizacja:  gminy Zielonki, 
Wielka Wieś, Zabierzów, Michałowice
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KASACJA – ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
Kupię każdy samochód

• Złom, wrak, spalony, po wypadku
• Motocykle
• Ciągniki, maszyny rolnicze i inny złom
• Protokół kasacji, płacę gotówką
• Odbieram własnym transportem
• Sprzedaż części samochodowych
• Kupię motorynkę

tel. 607-131-636, 509-956-046

Licencjonowane
BIURO RACHUNKOWE
Dostosowane do Twoich potrzeb!

Kompleksowa obsługa 
fi rm, stowarzyszeń, fundacji

Bibice, ul. T. Kościuszki 61 
tel. 512 264 205

e-mail: biuro@pit-vat.pl
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