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Miejsca do zabawy i rekreacji
Wakacje to dobry czas odpoczynek i zabawę. W naszej gminie jest wiele miejsc gdzie 
można aktywnie i ciekawie spędzić czas, np. w Pękowicach dzieci mogą pozjeżdżać na 
tyrolce, a partię w tenisa z przyjaciółmi można rozegrać m.in. na korcie w Brzozówce. 
Nie brakuje boisk o nawierzchni sztucznej, trawiastej czy asfaltowej. Oto lista placów za-
baw, boisk i siłowni zewnętrznych w gminie Zielonki, w kolejności alfabetycznej:

1. Batowice, ul. J. Matejki: plac zabaw, siłownia 
i boisko asfaltowe;

2. Bibice, ul. Lipowa: plac zabaw, siłownia;
3. Bibice, ul. Niezapominajek: plac zabaw, siłow-

nia, boisko trawiaste;
4. Bibice, ul. Spacerowa: plac zabaw, siłownia 

i boisko asfaltowe;
5. Bosutów, ul. Jodłowa: plac zabaw, siłownia, 

boisko trawiaste, boisko asfaltowe;
6. Bosutów, ul. Krakowska: plac zabaw, boisko 

asfaltowe;
7. Brzozówka, ul. Sportowa: plac zabaw, siłownia, 

boisko trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzch-
nią do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy;

8. Dziekanowice, ul. Słoneczna: plac zabaw, si-
łownia, boisko asfaltowe;

9. Garlica Duchowna: plac zabaw, siłownia, boi-
sko trawiaste;

10. Garlica Murowana: ul. Garlicka, plac zabaw, si-
łownia;

11. Garliczka, ul. Radosna: plac zabaw, boisko tra-
wiaste;

12. Januszowice, ul. Młyńska: plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna, boisko trawiaste;

13. Korzkiew, ul. Podzamcze: plac zabaw, siłow-
nia, boisko asfaltowe;

14. Owczary, ul. Dolina: plac zabaw, siłownia;
15. Pękowice, ul. Na Błonie: plac zabaw, siłownia, 

boisko trawiaste, kort tenisowy;
16. Przybysławice, ul. Zamkowa: plac zabaw, si-

łownia zewnętrzna;
17. Trojanowice, ul. Krakowska: plac zabaw, siłow-

nia, dwa boiska asfaltowe;
18. Węgrzce, ul. B5: plac zabaw, siłownia;
19. Węgrzce, ul. C1: plac zabaw, siłownia;
20. Węgrzce, ul. C22: plac zabaw, siłownia, boisko 

ze sztuczną nawierzchnią, boisko piaskowe;
21. Zielonki, ul. Do Cegielni: plac zabaw;
22. Zielonki, ul. Galicyjska, Park Wiejski: plac za-

baw, siłownia, boisko asfaltowe, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią;

23. Zielonki, ul. Główna: plac zabaw;
24. Zielonki, ul. Jana Michalika 2a: hala sportowa 

i boisko ze sztuczną nawierzchnią;
25. Zielonki, ul. Na Podskalu: plac zabaw;
26. Zielonki Marszowiec, ul. Atrakcyjna, Skwer „Ża-

bie Doły”: gminny teren publiczny zagospoda-
rowany inaczej: motywem przewodnim jest tu 
dzika natura, życie stawu i martwe drewno;

27. Zielonki Osiedle Łokietka, ul. Lawendowa: 
plac zabaw, siłownia, boisko ze sztuczną na-
wierzchnią;

28. Zielonki Osiedle Łokietka, ul. Lawendowa 32/
ul. Na Piaski: plac zabaw, siłownia zewnętrzna.

Na placu zabaw w Garlicy Duchownej jest też siłownia 
plenerowa

„Żabie Doły” to miejsce, w którym można poznać 
nieznane, dzikie życie skweru i stawu

Teren rekreacyjny w Brzozówce to świetne miejsce 
do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i tenisa

W Pękowicach wśród atrakcji jest i tyrolka
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Zapraszamy do gminy Zielonki na:
• warsztaty wakacyjne dla dzieci – do 29 lipca 

w hali sportowej w Zielonkach organizowane 
przez CKPiR, odbywają się też półkolonie w Zie-
lonkach i Owczarach, o ofercie wakacyjnej pi-
szemy poniżej;

• X Jubileuszowy Festiwal Muzyczna Korzkiew 
– letnie koncerty muzyki poważnej w wykonaniu 
światowej sławy artystów w każdą niedzielę od 
3 lipca do 28 sierpnia o godz. 17.15 w kościele 
pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi 
organizuje stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, 
szczegóły na facebook/FestiwalMuzycznaKorz-
kiew, wstęp wolny;

• 27 sierpnia (sobota) – dożynki w gminie Zielonki;

• 10 września (sobota) – dzień otwarty w Folwar-
ku Kultura w Owczarach;

• 11 września (niedziela) – VIII Marchewkowy 
Półmaraton wraz z dniem otwartym CKPiR; 

• 18 września (niedziela) – V Juromania w gmi-
nie Zielonki;

• po wakacjach na zajęcia dla seniorów: spot-
kania Klubu 60+ – we wtorki o 17.00 w Forum 
Aktywności Lokalnych w Zielonkach przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 112, na gimnastykę 
dla seniorów w czwartki w budynku CIS/CKPiR 
w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A o godz. 
10.00 i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w „Starej Kuźni” w Węgrzcach ul. C1 nr 4.

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.

Wakacyjna oferta CKPiR

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pra-
cy w szkolnych ławach, przyszedł czas na 
upragniony wypoczynek. Jak co roku ofer-
tę na zagospodarowanie czasu wolnego 
przygotowało zieloneckie Centrum Kultury.

Od 4 do 29 lipca w hali sportowej w Zielonkach 
(ul. ks. Jana Michalika 2A) odbywają się warszta-
ty wakacyjne. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat mogą 
uczestniczyć w zajęciach od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9.00 do 13.00. W programie 
m.in. treningi sportowe oraz warsztaty tematycz-
ne: „Niezwykły artysta”, „Poszukiwacze przygód”, 
„Teatralne” oraz „Przyrodniczo i ekologicznie”. 

W budynku Centrum integracji Społecznej w Zie-
lonkach/CKPiR przy ul. Galicyjskiej 17A odbywać 

się będą półkolonie taneczno-plastyczne. Turnu-
sy 11–15 lipca oraz 18–22 lipca są skierowane do 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dla nich przewidzia-
no zajęcia z rytmiki z elementami baletu, naukę 
tańców polskich i europejskich, zumbę, zabawy 
ruchowe i integracyjne oraz warsztaty plastycz-
ne. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 
lat przewidziano turnus 25–29 lipca. W programie 
m.in.: nauka tańca, szkoła wdzięku, fotografia, ryt-
mika z elementami baletu, zumba, zabawy rucho-
we i integracyjne, warsztaty plastyczne; w cenie 
wyżywienie.

W Folwarku Kultura w Owczarach, filii CKPiR w Zie-
lonkach, organizowane są półkolonie artystycz-
no-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży od 6. roku 
życia. Terminy to: 27 czerwca–1 lipca, 4–8 lipca, 
1–5 sierpnia. W programie m.in. zajęcia plastycz-
ne, ceramiczne, muzyczne i taneczne, cieka-
wy program artystyczny i rekreacyjny, wycieczki; 
w cenie wyżywienie oraz opieka w godzinach od 
8.00 do 17.00.

Od 14 do 25 sierpnia dzieci spędzą czas na ko-
lonii w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec, 
w Ośrodku Wypoczynkowym Barka. W progra-
mie m.in. kąpiele i zabawy w morzu pod opieką 
ratownika, zwiedzanie Muzeum Bursztynu i Galerii 
Rybackiej, wycieczka do Słowińskiego Parku Na-
rodowego.

KB
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Okiem Wójta
Szanowni Państwo,

24 lutego 2022 r. Rosja zbrojnie 
najechała na Ukrainę. Rozpoczę-
ły się regularne i bardzo intensyw-
ne działania wojenne u naszego 
wschodniego sąsiada. Ten fakt 
wywołał bardzo dużą falę uchodź-
ców na granicy polsko-ukraińskiej. 
Przez cztery miesiące granicę Pol-
ski przekroczyło ponad cztery mi-
liony osób z Ukrainy. 

W naszej gminie od pierwszego dnia wojny działa sztab kryzysowy, który koordynował zdolności przyj-
mowania uchodźców, zarówno w bazie gminnej, jak i w prywatnych lokalach. Już w pierwszym tygo-
dniu trwania wojny zgłosiliśmy do bazy Starosty Powiatu Krakowskiego i Wojewody Małopolskiego starą 
szkołę w Korzkwi oraz bazę harcerską, czyli Ośrodek Wypoczynkowy w Korzkwi, jako miejsca do przy-
jęcia uchodźców z Ukrainy. Łącznie zadysponowaliśmy ponad 135 miejsc w tej bazie gminnej; do tego 
dołączyła parafia w Bibicach z ośmioma miejscami i Zajazd Kosynier z 22 miejscami. Na start, z rezerwy 
budżetowej gminy, przeznaczyłem 100 tysięcy złotych na zakup: łóżek, kompletów pościeli, lodówek, 
zamrażarek, pralek, naczyń i sztućców itp. dla 100 osób. W pierwszych dniach kryzysu uruchomiliśmy 
też zbiórkę pieniężną za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki i opublikowaliśmy an-
kietę dla mieszkańców, którzy mogli przyjmować uchodźców i chcieli udzielać pomocy w różnym za-
kresie – od deklaracji tłumaczenia, po różnorodną pomoc bieżącą. Wielu mieszkańców włączyło się 
w przygotowanie bazy noclegowej w zakresie prac porządkowych, zbieraliśmy wiele potrzebnych darów 
dzięki wielkiemu sercu i hojności naszych mieszkańców. 

Nasze trzy szkoły podstawowe uruchomiły sześć oddziałów przygotowawczych dla uczniów ukraiń-
skich, którzy nie znali języka polskiego. Przez trzy miesiące udało się pozyskać sponsora dla finanso-
wania i przygotowania całodziennego wyżywienia dla uchodźców mieszkających w bazie gminnej oraz 
dla dzieci uczęszczających do oddziałów przygotowawczych i zorganizowanego w Węgrzcach punktu 
wydawania posiłków. 

W marcu i kwietniu zorganizowaliśmy w Urzędzie Gminy Zielonki obsługę uchodźców w zakresie nada-
dawania numeru PESEL i tworzenia profilu zaufanego oraz możliwości wykonywania zdjęć na miejscu. 
Urząd Gminy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował też wypłaty świadczeń z pomocy rzą-
dowej na refundację kosztów pobytu w rodzinach na terenie naszej gminy i wypłaty innych należnych 
świadczeń. W szczytowym okresie na terenie gminy Zielonki w domach prywatnych zostało ugoszczo-
nych ponad 1,5 tysiąca uchodźców – w większości kobiet z dziećmi.

Ze swojej strony dziękuję wszystkim mieszkańcom za wielkie serce, otwarte portfele, pomoc osobistą, 
liczne dary materialne i finansowe. Dziękuję radnym, sołtysom, organizacjom pozarządowym, druhom 
strażakom, wolontariuszom, harcerzom i instruktorom, urzędnikom, dyrektorom szkół i nauczycielom za 
nieocenioną pomoc i wkład w to wielkie wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako gmina i nasza wspól-
nota samorządowa. Zdaliśmy egzamin na szóstkę i bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dzię-
kuję, licząc na dalszą pomoc i zrozumienie trudnej sytuacji uchodźców w związku z przedłużającą się 
wojną w Ukrainie.

Bogusław Król
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Odnowione Centrum 
Medyczne w Węgrzcach
Zakończył się remont wnętrz Centrum Medycznego 
w Węgrzcach. Przebudowane zostały pomieszczenia na 
wszystkich kondygnacjach budynku; poradnia lekarza ro-
dzinnego, pogotowie ratunkowe i poczta funkcjonują już 
w odnowionych pomieszczeniach. Gotowe są też pomiesz-
czenia dla drugiej poradni lekarza rodzinnego i gabinetu 
ginekologicznego – są jeszcze wolne. Na budynku zainsta-
lowano OZE – panele fotowoltaiczne. Inwestycję poszerzo-
no o remont elewacji, który również się zakończył. Będzie 
jeszcze oświetlenie zewnętrzne, a z nagrody w konkursie 
Najbardziej Odporna Gmina zakupione wyposażenie.

Jednostka pogotowia ratunkowego przeniosła się do siedziby na 
parterze, w miejsce po aptece. Krótszy dystans do karetki – z parte-
ru, a nie z drugiego piętra – pozwala na jej szybszy wyjazd. W czę-
ści pogotowia wydzielono: trzy pokoje jednoosobowe z łazienkami, 
pokój socjalny (dyżurkę), magazyn leków i wyrobów medycznych, 
magazyn sprzętu, sanitariaty, wiatrołap i korytarz.

Pracownicy Poczty Polskiej 
też pracują w nowym miejscu. 
Dzięki korekcie układu we-
wnętrznych ścian działowych 
w budynku pomieszczenie do 
obsługi mieszkańców powięk-
szyło się. Placówka pocztowa 
zyskała także własny węzeł sa-
nitarny, zaplecze socjalne oraz 
pomieszczenia magazynowe. 
Zostało wykonane nowe – do-
stępne z rampy, bezpośrednio 
z zewnątrz – wejście do ogólno-
dostępnych pomieszczeń pocz-
ty dla osób niepełnosprawnych. 
Na parterze przygotowano też 
pomieszczenia dla gabinetu gi-
nekologicznego.

Na pierwszym piętrze powstała 
jedna przychodnia składająca 
się z: sześciu gabinetów z dwo-
ma oddzielnymi poczekalnia-
mi, rejestracją, pomieszczeniem 
magazynowym, zapleczem so-
cjalnym, pomieszczeniem po-
rządkowym, szatnią dla pracow-
ników oraz węzłami sanitarnymi. 
Usługę w ramach POZ prowadzi 
tu dotychczasowy podmiot le-
karski – lekarz medycyny rodzin-
nej Antoni Hudzik.

Na drugim piętrze w pomiesz-
czeniach m.in. po pogotowiu 
powstała druga niezależna po-
radnia lekarza rodzinnego.

Cały obiekt, oprócz zmian 
w podziałach wewnętrznych, 
wymiany instalacji wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, elektrycznej 
i niskoprądowej, wyposażony 
został w nową instalację klimaty-
zacji zasilaną panelami fotowol-
taicznymi. Koszt inwestycji wraz 
z dokumentacją projektową 
i nadzorem wyniósł 2 760 685 zł. 

Nagroda z rządowego konkur-
su Najbardziej Odporna Gmina 
w wysokości 1 mln zł zostanie 
przeznaczona na wyposaże-
nie budynku. W przetargu wy-
łoniono firmę, która do końca 
sierpnia zakupi i zamontuje 
umeblowanie i sprzęt kompu-
terowy za 405 tys. zł. W lipcu 
planowane jest ogłoszenie dru-
giego przetargu na zakup sprzę-
tu medycznego: aparatów EKG, 
USG oraz sprzętu do spirometrii.

IO

Część pomieszczeń po remoncie gmina oferuje do wynajęcia na 
działalność medyczną, ogłoszenie obok

Wyremontowano pomieszczenia wewnątrz budynku, dzięki zmianom 
w podziałach wewnętrznych budynek stał się bardziej funkcjonalny, 
wykonano też nową elewację
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Na nowym terenie rekreacyjnym można m.in. korzystać z placu zabaw 
i ćwiczyć na siłowni

Lokale do wynajęcia 
w Centrum Medycznym 
w Węgrzcach

Gmina Zielonki oferuje do 
wynajęcia dwa lokale na 
prowadzenie działalno-
ści medycznej w budyn-
ku Centrum Medycznego 
w Węgrzcach przy ul. A10 
nr 56:

1. lokal użytkowy o po-
wierzchni 178,17 m2 zlo-
kalizowany na II piętrze 
budynku – preferowana 
działalność medyczna to 
podstawowa opieka zdro-
wotna i ewentualne spe-
cjalizacje medyczne.

2. lokal użytkowy o po-
wierzchni 24,47 m2 zlo-
kalizowany na parterze 
budynku – preferowana 
działalność medyczna to 
gabinet ginekologiczny.

Pomieszczenia są wyremonto-
wane, wyposażone w instalację 
wod-kan, co, wentylację i kli-
matyzację; budynek posiada 
windę oraz podjazd dla niepeł-
nosprawnych.

Cena miesięcznego czynszu 
najmu wynosić będzie 1% mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
każdy m2 wynajmowanej po-
wierzchni, czynsz będzie walo-
ryzowany. Do stawki czynszu 
dodatkowo będą naliczane 
opłaty eksploatacyjne.

Szczegółowych informacji 
w zakresie wynajmu udziela 
Referat Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Gminy Zielonki pod 
nr tel. 12 285 08 50 wew. 602 
lub 600. Istnieje możliwość 
oględzin lokalu po wcześniej-
szym umówieniu terminu.

Nowe miejsce do 
rekreacji w Zielonkach
Od 13 maja mieszkańcy mogą korzystać z kolejnego tere-
nu rekreacyjno-sportowego który znajduje się w Zielonkach, 
ulokowany jest za budynkiem wielofunkcyjnym na Osiedlu 
Łokietka, pomiędzy ulicami Lawendową, a Na Piaski. 

Atutem tego miejsca są asfaltowe alejki wijące się pośród drzew – 
idealne do zabawy na rowerze, hulajnodze czy wrotkach. W prze-
rwie można usiąść i odpocząć w cieniu drzew, a dzieci mogą bawić 
się na placu zabaw. Dbający o kondycję i zdrowie poćwiczą tu na 
siłowni plenerowej, drążkach do Street Workout i poligonie spraw-
nościowym. Są tu także dwa stoły z siedziskami, altana oraz stojaki 
na rowery.

Obok znajduje się nowy budynek sołecki przy ulicy Lawendowej 32 
w Zielonkach, w którym odbyło się już w kwietniu pierwsze zebranie 
sołectwa Osiedle Łokietka, poprowadzone przez sołtysa i wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Zielonki Krzysztofa Olawskiego. Budy-
nek wielofunkcyjny został, zgodnie z uchwałą zebrania sołectwa, 
przekazany sołectwu – czyli zarządza nim lokalna społeczność kie-
rowana przez sołtysa i radę sołecką. Zgodnie ze statutem sołectw 
w gminie Zielonki to mieszkańcy Osiedla Łokietka podczas zebrania 
sołeckiego zadecydują, na jakie cele będzie wykorzystywany budy-
nek. Jak informuje sołtys Osiedla Łokietka Krzysztof Olawski, liczy 
on na aktywność mieszkańców i podpowiedzi, jak dobrze wykorzy-
stać przekazane mienie.

Przypomnijmy, iż budynek wielofunkcyjny został wybudowany ze 
środków budżetu gminy Zielonki. Sam budynek ma powierzchnię 
użytkową 184,78 m², a wraz z terenem rekreacyjno-sportowym, 
obejmuje obszar 6241 m². Całość inwestycji kosztowała 3,1 mln zł. 
W budynku znajduje się sala główna, szatnia, kuchnia kawowa oraz 
pomieszczenie biurowe oraz toalety. 

Aktualnie w budynku prezentowana jest wystawa pt. Historia Osied-
la Łokietka na fotografiach i dokumentach ze zbiorów i w opracowa-
niu K. Olawskiego.

KB
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Drugie rozszerzenie 
projektu budowy 
kanalizacji
21 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą drugie-
go rozszerzenia projektu „Gospodarka wodno-ściekowa 
w gminie Zielonki – IV etap”. Wybudowane zostanie ko-
lejne 3,22 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
-tłocznej na terenie miejscowości Brzozówka, Bibice, 
Januszowice i Zielonki, przewiduje się również przebudo-
wę 0,39 km sieci wodociągowej. Wartość całego projek-
tu to 38 451 183,19 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ 
wzrosło do 19 315 618,56 zł. Projekt realizowany jest od 
2017 r., w jego ramach powstanie 37,81 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej i 3,39 sieci wodociągowej, 18 przepompowni 
ścieków i 2,06 km kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu 
projektu sieć kanalizacyjna w gminie Zielonki będzie mie-
rzyć 250 km długości.

Wykonawcą drugiego rozszerzenia jest konsorcjum firm z liderem 
Zakładem Robót Inżynieryjno–Budowlanych Augustyn Anioł ze Sta-
rego Wiśnicza. Wartość umowy to 5 082 086,51 zł, termin na jej wy-
konanie ubiega 21 lutego 2023 r. W ramach drugiego rozszerzenia 
projektu zostaną zrealizowane:

Na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej trwa odtworzenie jezdni po 
budowie kanalizacji

• budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Brzozówka wraz z przebu-
dową sieci wodociągowej 
(ul. Oliwkowa, ul. Leśna, ul. 
Zielona Droga, ul. Sportowa) 
– łącznie 2,55 km sieci kana-
lizacji sanitarnej i 0,39 km 
sieci wodociągowej;

• budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Bi-
bice na działkach 441/18, 
441/17, 441/16, 441/10, 
441/9, 441/8, 441/11 (rejon 
ul. Warszawskiej) – 0,35 km;

• budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Januszowice II etap (rejon 
ul. Biała Góra) – 0,11 km;

• budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Zielonki na działkach 1636, 
710/6, 710/4 (rejon ul. Kra-
kowskie Przedmieście) – 
0,06 km;

• budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej na działkach 25, 26, 
1639, 1645, 280/3 w miej-
scowości Zielonki (rejon 
Podskala) – 0,11 km

• wymiana 22 hydrantów.

Roboty budowlane już się za-
częły od ulicy Oliwkowej w Brzo-
zówce, w następnej kolejności 
rozpoczną się prace w Bibicach.

Realizowane jest jeszcze pierw-
sze rozszerzenie projektu „Go-
spodarka wodno-ściekowa 
w gminie Zielonki – IV etap”. 
Projekt objął około 8,4 km sieci 
kanalizacyjnej w Bibicach, Woli 
Zachariaszowskiej, Przybysła-
wicach, Węgrzcach, Zielonkach, 
3 przepompownie, 600-metro-
wy odcinek kanalizacji deszczo-
wej, 240-metrowy odcinek sie-
ci wodociągowej. Koszt robót 
to 6 801 424,13 zł. Firma INS-
BUD zakończyła już wszystkie 
roboty sieciowe. Trwają prace 
odtworzeniowe, wyasfaltowano 
odcinki ulic Dworskiej i Ogrodo-
wej w Bibicach, oraz Gwizdałów 
i Babilon w Zielonkach. Trwają 
roboty drogowe na ul. Słowiań-
skiej w Woli Zachariaszowskiej, 
a po ich zakończeniu rozpoczną 
się roboty na ul. Spacerowej 
i Do Cegielni w Zielonkach.

Referat Inwestycji Sieciowych
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Remiza OSP Bosutów 
gotowa
8 czerwca rozpoczęto procedurę odbioru inwestorskiego 
budynku nowej remizy dla OSP Bosutów. Komisja doko-
nująca odbioru – m.in. przedstawiciele inwestora – gminy 
Zielonki, przedstawiciele wykonawcy oraz projektant – doko-
nała oględzin budynku i oceniła jakość wykonanych robót. 

Jak powiedział wójt gminy Zielonki Bogusław Król przy odbiorze, 
wykonawca musiał sprostać trudnym warunkom podyktowanym sy-
tuacją na rynku budowlanym, ponadto zaprojektowane w budyn-
ku nowatorskie rozwiązania też nie ułatwiały zadania. Przy odbiorze 
obecny był też m.in. przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław 
Golanko i komendant gminny OSP w Zielonkach Jan Palimąka.

Końcem czerwca uzyskano pozytywną decyzję w sprawie pozwo-
lenia na użytkowanie od powiatowego inspektora nadzoru budow-

Deski opalane, którymi obłożono elewację, nawiązują do przeznaczenia 
budynku dla straży pożarnej (fot. Piotr Król)

Sala na piętrze z zapleczem kuchennym służyć będzie m.in. na szkolenia 
(fot. Piotr Król)

lanego. Protokół pokontrolny 
z prac komisji odbiorowej inwe-
stycji zobowiązał wykonawcę do 
dokonania drobnych prac po-
prawkowych. Poprawki zostały 
zrobione, a klucze przejął Re-
ferat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Zielonki. Obiekt 
będzie użytkować jednostka 
OSP Bosutów. 

Budynek remizy dla OSP Bo-
sutów usytuowany jest przy ul. 
Krakowskiej w Bosutowie w po-
bliżu węzła powstającej Północ-
nej Obwodnicy Krakowa.

Remiza ma powierzchnię 372 m2, 
na parterze ulokowano garaż 
dla pojazdów ratowniczych oraz 
pomieszczenia przyległe tj.: 
warsztat, magazyn, pralnio-su-
szarnię oraz szatnię z sanitaria-
tami, zaopatrzonymi w natryski 
i toalety. Przy głównym wejściu 
znajduje się dyżurka z wido-
kiem na teren przed remizą. Na 
piętrze znajduje się sala wielo-
funkcyjna na szkolenia i spot-
kania, wyposażona w zaplecze 
kuchenne. Ponadto na piętrze 
mieszczą się: pomieszczenie 
administracyjno-biurowe, sani-
tariaty oraz magazyn.

Elewacja budynku rozwiązana 
jest w sposób innowacyjny – jej 
fragmenty obłożono dekoracyj-
nymi deskami opalanymi, które 
nawiązują do przeznaczenia bu-
dynku – obiekt ma służyć straży 
pożarnej. Wzrok przyciągają żół-
te, kontrastujące elementy wo-
kół okien, w tym kolorze jest też 
napis OSP Bosutów. Teren wo-
kół budynku został ogrodzony, 
wykonano układ komunikacyj-
ny w obrębie inwestycji, w tym 
zjazd z ul. Krakowskiej.

Koszt inwestycji to 3 239 380 zł 
– w większości została ona sfi-
nansowana z budżetu gminy, 
370 tys. zł pochodziło z rezer-
wy budżetu państwa, a 80 tys. zł 
od Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Małopol-
skie OSP 2021”; sołectwo Bosu-
tów przeznaczyło 677 tys. zł ze 
sprzedaży działek z rodowodem 
sołeckim.

MKF, IO
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Podpisano umowę 
na budowę dwóch 
budynków garażowych 
z infrastrukturą techniczną
22 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą – 
INARE Sp. z o.o. z Krakowa na budowę dwóch budyn-
ków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym 
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Węgrzce. 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego projektu ma powstać nowoczesne zaplecze dla 
gminnych jednostek komunalnych, głównie przedsiębiorstwa wodo-
ciągowego (PUK w Zielonkach Sp. z o.o.), niezbędne do przecho-
wywania pojazdów, narzędzi i materiałów służących do bieżącego 
utrzymania, usuwania awarii oraz ciągłej modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy. Aktualnie jest to ponad 
211 km sieci wodociągowej i 240 km kanalizacyjnej, 76 głównych 
obiektów technicznych służących ponad 24 tysiącom mieszkańców 
gminy Zielonki.

Przetarg na zadanie został ogłoszony w kwietniu, przystąpiły do 
niego dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła INARE Sp. z o.o. 
z Krakowa, na kwotę 7 177 682,44 zł. Dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych wynosi 4 674 000 zł, resztę kwoty gmina pokryje ze swojego 
budżetu. Planowane zakończenie budowy to 21 grudnia 2022 r.

KB 

Powstanie nowoczesne zaplecze dla gminnych jednostek komunalnych 
(w tym PUK), wykona je firma realizująca wcześniej remont Centrum 
Medycznego w Węgrzcach

A. Adamczyk, B. Król 
(fot. Starostwo Powiatowe 
w Krakowie/Krzysztof Kamiński

Dofinansowanie 
na rozbudowę ulic 
w Bibicach

W ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strate-
gicznych – druga edycja, 
gminie Zielonki przyznano 
dofinansowanie w wysoko-
ści 4,6 mln zł na realizację 
projektu pn. „Rozbudo-
wa drogi gminnej ul. Leś-
nej i ul. Zagaje na odcinku 
od skrzyżowania z drogą 
gminną ul. Na Czekaj do 
skrzyżowania z ul. Jagodo-
wą w Bibicach”.

Inwestycja obejmuje rozbudo-
wę układu dróg gminnych obej-
mującą poszerzenie istniejącej 
jezdni ul. Leśna i ul. Zagaje do 
5 m na odcinku około 600 m 
wraz z chodnikiem szeroko-
ści 2 m oraz rozbudowę jezdni 
bocznego odcinka ul. Leśnej na 
długości około 200 m.

W ramach zaplanowanych ro-
bót jest również wykonanie od-
wodnienia w postaci kanalizacji 
deszczowej i rowów otwartych, 
przejść dla pieszych oraz prze-
budowa kolidującej infrastruk-
tury sieciowej – sieci gazowej, 
sieci wodno-kanalizacyjnej, li-
nii elektrycznej wraz budową 
z oświetlenia przejść dla pie-
szych.

MKF
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Przebudowa drogi przy 
szkole w Przybysławicach
Zbliża się do końca przebudowa drogi wojewódzkiej 794 
na długości około 200 m w Przybysławicach, w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej. Powstaje m.in. nowy zjazd do 
szkoły bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, przejście dla 
pieszych oraz chodnik po zachodniej stronie tej drogi. 

– Inwestycja jest już na ukończeniu, przed rozpoczęciem roku szkol-
nego na pewno zostanie zakończona – informuje Beata Lipień-Łysek, 
kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy Zielon-
ki. – Gmina czyni również starania o zamontowanie radaru w okolicy 
skrzyżowania z ul. Stoczki, tak by jeszcze bardziej poprawić bezpie-
czeństwo w tym miejscu.

Inwestorem, przebudowy drogi wojewódzkiej jest gmina Zielonki. 
Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie na ten cel do-
tację w wysokości 525 642,17 zł. Cała inwestycja, wraz z wykupami 
gruntów wyniesie łącznie około 1,9 mln zł, większość kosztów pokry-
wa gmina ze swojego budżetu. Przebudowę realizuje firma SARIVO 
Infrastruktura Sp. z o.o. 

Aktualnie po zachodniej stronie drogi, czyli tej samej co szkoła, 
prawie gotowy jest już chodnik o szerokości 2 m od ul. Stoczki do 
ul. Pogodnej, czyli w stronę Brzozówki i Owczar. Na środku drogi 
powstaje jeszcze pas z kostki betonowej o szerokości 3,25 m, roz-
dzielający jezdnie dla każdego z kierunków o szerokości 3,5 m z do-
datkowymi poszerzeniami na łukach; a także wyspy kanalizujące 
ruch oraz przejście dla pieszych. Oprócz zjazdu na teren szkolny 
powstaje też zjazd na teren prywatny, a istniejące zjazdy do pose-
sji prywatnych zostają przebudowane i dostosowane do zmienionej 
geometrii jezdni oraz wybudowanego chodnika. Dzięki przebudo-
wie nastąpi też poprawa widoczności na podporządkowanym wlo-
cie z drogi gminnej ul. Stoczki.

MKF

Chodnik będzie po obu stronach drogi, na środku wysepka oddzielająca 
pasy ruchu i nowe przejście dla pieszych

Powstaje nowy wjazd do szkoły, bezpośrednio z drogi wojewódzkiej

…czekają na dzieci

Nowe zabawki tuż obok szkoły…

Nowe miejsce do 
zabawy przy szkole 
w Przybysławicach

Minął pierwszy rok szkol-
ny w nowym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Przybysławicach. W jego 
sąsiedztwie trwa przebu-
dowa drogi wojewódzkiej; 
również na terenie szkoły 
zainwestowano w uatrak-
cyjnienie przestrzeni dla 
najmłodszych.

Na niewielkim terenie zielonym 
za szkołą udało się zamon-
tować elementy małej archi-
tektury, które służą młodszym 
dzieciom. Przedszkolaki sko-
rzystają z nich od sierpnia po 
przerwie wakacyjnej. W zielo-
nym zakątku znalazło się miej-
sce na zadaszoną piaskownicę, 
zestawy do wspinania, zjeżdżal-
nię oraz ławeczki. W planie jest 
jeszcze wykonanie ogrodzenia 
o wysokości 80 cm. Inwestycja 
sfinansowana z budżetu szkol-
nego kosztowała 74 tys. zł. 

IO
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Przebudowa drogi 
gminnej w Boleniu – 
powstanie chodnik 
24 marca została podpisana 
umowa na dofinansowanie 
przebudowy drogi gminnej 
w Boleniu przez Wojewo-
dę Małopolskiego Łukasza 
Kmitę i Wójta Gminy Zielonki 
Bogusława Króla. Dofinan-
sowanie w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg na tę inwestycję wynie-
sie 50 proc.

Wyniki naboru wniosków do 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2022 zostały opublikowane 
już wcześniej, 16 lutego 2022 r. 
Zakres prac dofinansowane-
go zadania „Przebudowa drogi 
gminnej nr K601501 w miejsco-
wości Boleń w gminie Zielonki” 
to budowa chodnika na długości 
489,5 m wzdłuż ul. Jana Matejki 
w Boleniu wraz z budową od-
wodnienia na odcinku 419,5 m. 
Koszt zadania objętego wnio-
skiem to 1 952 623,89 zł, a wy-
sokość dofinansowania wyniesie 
976 311 zł, czyli 50 proc. Zgod-
nie z wnioskiem chodnik powi-
nien być gotowy do końca roku.

Pierwszy przetarg ogłoszony na 
wykonawcę tej inwestycji nie 
przyniósł rozstrzygnięcia, bo 
dwie oferty, które wpłynęły były 
wyższe, niż kwota zabezpieczo-
na w budżecie gminy na ten cel. 
Kolejny przetarg został ogłoszo-
ny z końcem maja, wzięły w nim 
udział trzy firmy, oferty otwarto 
13 czerwca i tym razem najniż-
sza kwota zaoferowana w prze-
targu mieści się w budżecie.

MKF

Ł. Kmita, B. Król
(fot. Małopolski UW/Jan Lorek)

Zachodnia obwodnica 
Zielonek (I etap) z decyzją 
ZRID
10 czerwca 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 
Trasy Wolbromskiej (zachodniej obwodnicy Zielonek) na od-
cinku od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z Północną 
Obwodnicą Krakowa w Zielonkach (tzw. I etap TW). Decyzja 
ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor może od 
razu przystąpić do prac. Inwestycja ma ułatwić zjazd w kie-
runku miasta z powstającej właśnie Północnej Obwodnicy 
Krakowa (S52) i włączenie się do POK od strony Krakowa.

Inwestorem Trasy Wolbromskiej jest Województwo Małopolskie 
– w części biegnącej przez gminę Zielonki – oraz miasto Kraków 
– w części biegnącej w jego granicach. Na początku 2020 r. zosta-
ła podpisana trójstronna umowa na zaprojektowanie i budowę Tra-
sy Wolbromskiej od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z POK 
(S52) w Zielonkach pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą 
Miejską Kraków, a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 
Trasa Wolbromska będzie się łączyć poprzez węzeł w Zielonkach 
z Północną Obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W planach jest również budowa II etapu obwodnicy Zielonek (Trasy 
Wolbromskiej) od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do zjaz-
du na DW 794 w Trojanowicach. Inwestorem drugiego odcinka jest 
Województwo Małopolskie. Umowę z wykonawcą projektów budow-
lanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla drugiego tzw. północnego 
odcinka Trasy Wolbromskiej podpisano w lutym 2020 r.

Realizacja całości zachodniej obwodnicy Zielonek docelowo po-
zwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości Zielon-
ki, usprawniając system komunikacyjny, pozwoli też na upłynnienie 
ruchu w północnej części Krakowa i na północ od miasta.

MKF
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Północna obwodnica Krakowa – najbardziej zaawansowana jest budowa mostów

Utworzenie 
Agencji Pocztowej 
w Zielonkach

Jak informuje Poczta 
Polska S.A. Region 
Sieci w Krakowie od 
4 maja 2022 r. zosta-
ła utworzona Agencja 
Pocztowa w Zielon-
kach, na Osiedlu 
Łokietka przy ul. Wia-
rusa 19. 

Nowa placówka pocz-
towa jest czynna: w po-
niedziałki w godzinach 
od 11.30 do 20.00 oraz 
od wtorku do piątku od 
9.30 do 18.00. Agen-
cja ma realizować pełny 
zakres powszechnych 
usług pocztowych. 

Dotychczas na terenie 
gminy Zielonki mieś-
ciły się dwie placówki 
Poczty Polskiej: Urząd 
Pocztowy w Zielonkach, 
przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 79 i jego 
filia w Węgrzcach, przy 
ul. A 10 nr 56 (parter bu-
dynku Centrum Medycz-
nego).

W gminie Zielonki 
działają aktualnie trzy 
placówki pocztowe 

Na półmetku – aktualny stan budowy S52 – Północnej 
Obwodnicy Krakowa

W lipcu mijają dwa lata od rozpoczęcia prac na budowie Północ-
nej Obwodnicy Krakowa. Końcem czerwca inwestor – Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – poinformowała o postę-
pach na budowie. Zaangażowanie rzeczowe budowy szacowa-
ne jest na około 50 proc. Jeśli pogoda nie przeszkodzi budowa 
powinna być pod koniec 2022 r. zaangażowana w 60–70 proc., 
a w roku 2023 i 2024 oddawana do użytkowania etapami. 

Przypomnijmy, że budowana jest dwujezdniowa, po trzy pasy ruchu, droga 
ekspresowa S52 od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice, o dłu-
gości około 12,5 km, z czego 6,7 km po terenie gminy Zielonki przez: Zie-
lonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Prócz rozbudowy 
węzła Modlnica powstaną też węzły w: Zielonkach, Węgrzcach i Batowicach.

Największe zaawansowanie prac (58 proc.) odnotowano w branży mosto-
wej. W branży drogowej prace koncentrują się na wzmacnianiu gruntów, 
ale w niektórych miejscach rozpoczęły się już roboty bitumiczne. Trwają 
roboty ziemne, w ramach których wykonano około 793 tys. m3 wykopów 
oraz 390 tys. m3 nasypów. Wzmacniane jest podłoże, pierwsza warstwa 
podbudowy bitumicznej położona została pomiędzy tunelem w Zielonkach, 
a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej w Krakowie. Trwają przygotowania do 
ułożenia drugiej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku około 400 m 
w rejonie ul. B4 w Węgrzcach.

Trwają też intensywne roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich (wia-
dukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe), których powstaje 27. Na więk-
szości obiektów mostowych wykonane zostało posadowienie, fundamenty 
i podpory. W tunelu w Batowicach, o długości 496 m, trwa wykop pod-
stropowy. Natomiast na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakow-
skie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany 
szczelinowe i strop. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 85 proc. 

Z uwagi na wzrost natężenia ruchu wokół Krakowa i przebudowę Al. 29 Li-
stopada zlecono Politechnice Krakowskiej wykonanie opinii technicznej dla 
węzłów Zielonki i Węgrzce. Po otrzymaniu opinii na węźle Zielonki zaprojekto-
wano dodatkowy pas w prawo z bypassem na wlocie północnym oraz dodat-
kowe pasy w prawo na wlocie wschodnim i zachodnim od drogi S52. Na węźle 
Węgrzce natomiast będzie dodatkowy pas w prawo na wlocie północnym DK7 
i dodatkowy pas w lewo na wlocie wschodnim od drogi ekspresowej S52.

Budowa, której koszt wynosi 1 mld 671 min zł jest dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 680 mln zł w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Źródło: GDDKiA, red. IO
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Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie samorząd 
gminy Zielonki podjął wiele działań w systemie za-
rządzania kryzysowego. W pierwszym dniu wyty-
powano do Wojewody Małopolskiego budynek 
po szkole w Korzkwi oraz Ośrodek Wypoczynko-
wy w Korzkwi (będący własnością gminy Zielon-
ki, administrowanym przez harcerską Fundację 
Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji) jako miej-
sca lokowania uchodźców uciekających przed 
wojną w Ukrainie. Z budżetu gminy Zielonki prze-
znaczono środki na przystosowanie budynku po 
szkole w Korzkwi na potrzeby przyjęcia uchodź-
ców i wyposażenie w łóżka, materace, koce, po-
ściel, lodówki, pralki, suszarki, naczynia, sztućce 
itp. – wydano na ten cel łącznie prawie 250 tys. zł. 
Powołany został gminny koordynator do zapew-
nienia noclegów i wyżywienia uchodźcom – za-
stępca wójta Arnold Kuźniarski. Pierwsi uchodźcy 
z Ukrainy zostali przyjęci w budynkach komu-
nalnych należących do gminy 27 lutego 2022 r. 

We współpracy z darczyńcami i sponsorami 
wyposażono sale dodatkowe: bawialnię, świetlicę, 
pokój do nauki

Z rezerwy kryzysowej budżetu gminy wyposażono 
starą szkołę w Korzkwi w sprzęty niezbędne do pobytu
uchodźców

Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy
Wojna na Ukrainie postawiła przed nami wyzwania niespotykane nigdy wcześniej. Wie-
lu z nas włączyło się w działania pomocowe – każdy na miarę swoich sił i możliwości. 
Nie sposób opisać wszystkich tych działań z racji ich ogromu, stąd przedstawimy tylko 
statystyczny wycinek z wielkiej skali pomocy, w jaką włączyli się mieszkańcy, organizacje 
i samorząd naszej gminy. 

Na miejscu w Korzwi działania koordynował, 
na zlecenie gminy, wicedyrektor szkoły Paweł 
Grabka.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wdrożono na czte-
rech stanowiskach system nadawania numeru 
PESEL, profilu zaufanego (wprowadzono system 
elektronicznej rejestracji wizyt), wraz z możliwoś-
cią nieodpłatnego robienia zdjęć i założenia konta 
bankowego w budynku urzędu. Dyrektorzy szkół 
i przedszkoli przygotowali się do przyjęcia dzie-
ci uchodźców do placówek oświatowych. Zorga-
nizowano też system realizacji wypłat należności 
dla właścicieli domów, którzy przyjęli pod swój 
dach uchodźców i złożyli wniosek o refundację 
kosztów ich pobytu. 

Za pośrednictwem strony internetowej gminy Zie-
lonki (zielonki.pl) zebraliśmy od mieszkańców an-
kiety z wolą różnorakiej pomocy i wolą przyjęcia 
uchodźców pod swój dach. Z pomocą Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Zielonki ogłoszona została 
zbiórka pieniężna na potrzeby uchodźców loko-
wanych w obiektach komunalnych. Mieszkańcy 
gminy Zielonki, organizacje pozarządowe funkcjo-
nujące na terenie gminy, harcerze, strażacy z OSP, 
radni i sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, pospie-
szyli z pomocą, wolontariatem.

Ponad 1,5 tys. uchodźców w gminie

Od początku wojny do 2 czerwca w przygotowa-
nych specjalnie na potrzeby uchodźców budyn-
kach komunalnych gminy Zielonki, czyli budynku 
po szkole w Korzkwi i Ośrodku Wypoczynkowym 
w Korzkwi przyjęto łącznie 174 uchodźców z Ukra-
iny, a we wszystkich budynkach zgłoszonych do 
bazy Wojewody Małopolskiego z terenu gminy, 
jako miejsca zbiorczego lokowania uchodźców, 
czyli jeszcze dodatkowo w Zajeździe Kosynier 
i plebanii parafii w Bibicach, zakwaterowano łącz-
nie 262 uchodźców.

Liczba obywateli Ukrainy, którym zapewniono za-
kwaterowanie i wyżywienie w domach prywatnych 
na terenie gminy Zielonki wyniosła 1294 – według 
złożonych wniosków o świadczenie pieniężne na 
ten cel do 27 maja 2022 r. 

W Urzędzie Gminy Zielonki obywatelom Ukrainy 
nadano 1847 numerów PESEL.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obywa-
tele Ukrainy składali wnioski o jednorazowe świad-
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Z partnerskiego dla gminy Zielonki miasta Hersin-
-Coupigny z Francji przekazano TIRa wypełnione-
go pomocą humanitarną dla ukraińskich uchodź-
ców, była to żywność, ubrania, środki czystości, 
zabawki, a także leki i środki medyczne. Środki 
medyczne (około 2 ton) przekazano do magazy-
nu powiatowego, z którego pojechały na Ukrainę. 
Pomoc humanitarna dla uchodźców dotarła do 
Korzkwi też z Holandii.

W budynku po szkole w Korzkwi, pełniącym rolę 
ośrodka tymczasowego pobytu dla uchodźców 
z Ukrainy zorganizowano punkt bezpłatnej pomo-
cy humanitarnej, w którym dystrybuowano żyw-
ność, ubrania, środki czystości, wózki, zabawki 
itp. pochodzące od darczyńców – mieszkańców 
gminy oraz z transportów z pomocą.

Zorganizowano katering dla uczniów oddziałów 
przygotowawczych w SP Zielonki i Bibice, miesz-
kańców budynku szkoły w Korzkwi oraz dzieci ze 
świetlicy tzw. „Ukraińskiej Chatki” w budynku Kuź-
ni w Węgrzcach. Koszty kateringu finansowane 
były przez World Central Kitchen USA.

W Korzkwi zapewniono uchodźcom – w razie 
potrzeb – bezpłatną pomoc lekarską oraz nie-
odpłatny wykup leków oraz transport w celach 
medycznych – we współpracy ze Stowarzysze-
niem Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszeniem 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bądźcie 
z Nami” oraz prywatnymi darczyńcami.

Pomoc dla uchodźców dotarła do Korzkwi m.in. 
z partnerskiego dla gminy francuskiego miasta 
Hersin-Coupigny

Uchodźcy mogli korzystać z magazynu, w którym 
znalazły się rzeczy pochodzące od mieszkańców 
i z transportów z pomocą humanitarną

czenie pieniężne w wysokości 300 zł, wypłacono 
899 tego typu świadczeń przysługujących obywa-
telom Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lu-
tego 2022 r. 

Do szkół podstawowych na terenie gminy Zielon-
ki przyjęto łącznie 125 dzieci ukraińskich, z czego 
108 do utworzonych specjalnie dla nich oddziałów 
przygotowawczych w trzech szkołach w: Bibicach, 
Zielonkach i Korzkwi-Przybysławicach, których 
powstało sześć: trzy dla klas I–III, dwa dla klas IV–
–VI oraz jeden dla klas VII–VIII. Do dwóch przed-
szkoli przyjęto 4 dzieci ukraińskich. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielon-
kach świadczył pracę socjalną dla uchodźców 
z Ukrainy ulokowanych w Korzkwi – pracownicy 
m.in. organizowali wizyty u lekarzy (łącznie z bez-
płatnym transportem udostępnianym przez dar-
czyńców), realizowali recepty w aptekach (koszt 
leków pokrywany był z funduszy zebranych przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki), poma-
gali załatwiać sprawy organizacyjne, w tym kon-
takty z konsulatem i różnymi urzędami. Ponadto 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielon-
kach w przypadku 14 dzieci, które przekroczy-
ły granicę bez opieki rodziców wystąpił do sądu 
rodzinnego o ustanowienie opiekuna tymczaso-
wego – postanowieniem sądu wyznaczono 8 opie-
kunów tymczasowych.

Najważniejsze informacje dla uchodźców tłuma-
czone i przekazywane były też w języku ukraiń-
skim – poprzez najważniejsze kanały informacyjne: 
stronę www gminy Zielonki, specjalnie utworzoną 
grupę na FB i poprzez ogłoszenia w budynkach 
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zielonkach.

Na prowadzenie świetlicy „Ukraińska Chatka” dla 
dzieci uchodźców z Ukrainy został udostępniony 
budynek komunalny w Węgrzcach „Kuźnia”, opie-
ka została zorganizowana w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, z inicjatywy Niepubliczne-
go Przedszkola „Kubisiowy Ogród”.

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielon-
kach umożliwiło uchodźcom z Ukrainy nieod-
płatne uczestnictwo w zajęciach grupowych. 
Biblioteka Publiczna w Zielonkach zorganizowała 
zbiórkę książek w języku ukraińskim i udostępniła 
je do wypożyczania wraz z książkami i czasopis-
mami dla dzieci w języku ukraińskim otrzymanymi 
od Instytutu Książki.

Pomoc płynęła zewsząd

Dwie sale w budynku po szkole w Korzkwi – we 
współpracy harcerzami ze szczepu „Zielonego”, 
prywatnymi darczyńcami, z Ikea Kraków oraz 
Stowarzyszeniem Perła Pękowic – wyposażono 
z przeznaczeniem na świetlicę dla mam i dzieci 
oraz pokój do nauki, zorganizowano bawialnię dla 
dzieci młodszych.
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Innowacyjna gmina 
Zielonki
Gmina Zielonki została wyróżniona w III edycji konkursu 
Innowacyjny Samorząd, którego organizatorem jest PAP 
– Polska Agencja Prasowa za projekt „Jestem eko – ła-
pię deszcz!”, czyli propagowanie postaw ekologicznych, 
w tym mikroretencji.

Gala wręczenia nagród odbyła się 26 maja 2022 r. Celem konkursu 
Innowacyjny Samorząd jest chęć promowania kreatywnych i inno-
wacyjnych działań jednostek samorządu terytorialnego, a także in-
spirowania innych JST. Konkurs przebiegał w sześciu kategoriach: 
miasta duże, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiej-
skie, powiaty i województwa. 

„Jestem eko – łapię deszcz!” było pierwszym tego typu programem 
w powiecie krakowskim. W ciągu 2 lat (2020 i 2021) gmina Zielonki 
przekazała nieodpłatnie swoim mieszkańcom łącznie 860 naziem-
nych zbiorników na wodę opadową za 250 tys. zł. Celem progra-
mu było propagowanie postaw ekologicznych: przeciwdziałanie 
skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów 
wodnych. Dzięki zbiornikom użyczonym przez gminę mieszkańcy 
mogli wykorzystywać deszczówkę do podlewania ogrodów, a tym 
samym oszczędzać naturalne zasoby wód i ograniczać korzystanie 
z wody pochodzącej z gminnego wodociągu – co jest tym bardziej 
cenne w sytuacji zagrożenia suszą.

Laureatów konkursu Innowacyjny Samorząd wyłoniła kapituła, 
w której zasiedli m.in.: pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. 
GovTech Justyna Orłowska, dyrektor biura Związku Miast Polskich 
Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Leszek 

Świętalski, dyrektor 
biura Związku Powia-
tów Polskich Rudolf 
Borusiewicz, dyrektor 
biura Unii Metropo-
lii Polskich Tomasz 
Fijołek, prezes Unii 
Miasteczek Polskich 
Grzegorz Cichy. Hono-
rowy patronat nad kon-
kursem objął premier 
Mateusz Morawiecki.

MKF, 
na podst. inf. PAP

Gminę Zielonki reprezentowała Małgorzata Fordymacka, kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Zorganizowano – przy wspar-
ciu wolontariuszy i NGO – kil-
kadziesiąt wycieczek, animacji, 
warsztatów i różnego typu ak-
tywności dla dzieci i dorosłych 
mieszkających w ośrodku tym-
czasowym dla uchodźców 
z Ukrainy w Korzkwi i w prywat-
nych domach na terenie gminy.

Przekazano z przeznaczeniem 
do nauki zdalnej 10 laptopów 
dla ukraińskich dzieci – we 
współpracy z Shell – oraz 8 tele-
fonów komórkowych dla dzieci 
– we współpracy ze Studentami 
z Politechniki Krakowskiej.

We współpracy z holenderską 
Fundacją Thuis Voor Oekraine 
zorganizowano proces reloka-
cji 8 rodzin – łącznie 37 osób do 
Holandii.

Uchodźcom z Ukrainy przeby-
wającym w ośrodku tymcza-
sowym w Korzkwi przekazano 
również pomoc finansową: we 
współpracy z członkami World 
Taiwanese Chambers of Com-
merce oraz prywatnymi dar-
czyńcami z Tajwanu karty 
o łącznej wartości 56 500 zł do 
wykorzystania w sklepach sieci 
Biedronka oraz we współpracy 
z fundacją „Uśmiech dziecka” 
o łącznej wartości 6000 zł do 
sieci Lidl.

To tylko część działań podejmo-
wanych na rzecz uchodźców 
z Ukrainy w sposób skoordy-
nowany, pod auspicjami samo-
rządu. Dodać należy do tego 
szereg działań podejmowa-
nych przez poszczególne sołe-
ctwa, KGW, polegające m.in. na 
przygotowywaniu i dostarcza-
niu posiłków m.in. na krakow-
ski dworzec, jak również szeroki 
aspekt działań jednostek OSP, 
na które w tej kryzysowej sytu-
acji zawsze można było liczyć, 
oraz wielu stowarzyszeń, orga-
nizacji i poszczególnych miesz-
kańców, o których nawet nie 
wiemy. Wszystkim im należą się 
ogromne podziękowania.

MKF

(przedstawione dane 
obejmują okres 

do 2 czerwca 2022 r. )
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Złoty Krzyż Zasługi dla wójta 
Bogusława Króla

Za działalność na rzecz społeczności lokal-
nej i osiągnięcia w pracy na rzecz samo-
rządu terytorialnego w Polsce 27 maja wójt 
gminy Zielonki Bogusław Król został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudę. W Dniu Samorządu Terytorialnego 
Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Za-
sługi za zasługi w działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy 
na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce 
odznaczonych zostało 60 samorządowców. 
Uroczystość odbyła się w Warszawie, w Bel-
wederze. 

Przyznano również Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Komandorskie 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Medale Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości. 

Prezydent Andrzej Duda dziękował samorządow-
com za służbę publiczną i ciężką pracę dla miesz-
kańców, ale także za ostatni czas pomocy niesionej 
wraz z mieszkańcami przybyszom z Ukrainy; wska-
zywał, że zdajemy egzamin z człowieczeństwa, ale 
i funkcjonowania reguł demokracji. – I za to Państwu 
ogromnie dziękuję, za to że umieliście wykorzystać 
wszystkie swoje doświadczenia, obok serca, które 
macie, żeby pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji, 
w tej próbie dziejowej, jakiej Polska i Polacy zostali 
poddani – mówił Andrzej Duda.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustano-
wiony przez Sejm w 2000 r. dla upamiętnienia 
pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. 
i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samo-
rządu terytorialnego.

IO, za: prezydent.pl

Srebrny Krzyż Zasługi Orderu św. 
Floriana dla druha Jana Palimąki

Na początku maja strażacy obchodzi-
li swoje święto w dzień ich patrona św. 
Floriana. Jest to okazja do podziękowań 
i odznaczenia zasłużonych. Wśród uho-
norowanych podczas V Zjazdu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Ma-
łopolskiego 30 kwietnia 2022 r. w Kra-
kowskiej Szkole Aspirantów znalazł się 
komendant gminny OSP w gminie Zielonki 
Jan Palimąka. Kapelan małopolskich stra-
żaków brygadier Władysław Kulig wręczył 
druhowi Janowi Palimące Srebrny Krzyż 
Zasługi Orderu św. Floriana w podzięko-
waniu za działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięcz-
ności za dotychczasową współpracę. 

Druh Jan Palimąka w 1983 r. został ochotniczym 
strażakiem w Zielonkach, w tym samym roku 
rozpoczął pracę jako zawodowy strażak, służył 
w kilku jednostkach PSP – JRG1, JRG3, JRG5; 
w 1994 r. został naczelnikiem OSP w Zielonkach, 
a w 1999 r. został wybrany na komendanta gmin-
nego OSP w gminie Zielonki. Działa społecznie 
nie tylko na rzecz jednostek OSP w naszej gmi-
nie, ale i innych jednostek w Małopolsce – jest 
członkiem zarządu powiatowego OSP oraz za-
rządu wojewódzkiego OSP. W ubiegłym roku 
rozpoczął piątą kadencję jako komendant gmin-
ny OSP w gminie Zielonki, a podczas ostatnie-
go zjazdu ponownie wybrany członkiem zarządu 
wojewódzkiego OSP. 

O społecznej pracy druha Jana Palimąki oraz 
gminnych strażaków pisaliśmy w poprzednich 
Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

IO

Odznaczenie wójt gminy Zielonki Bogusław Król 
otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
(fot. Kancelaria Prezydenta RP)

Srebrny Krzyż Zasługi Orderu św. Floriana przyznany 
został za działalność na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej komendantowi gminnemu OSP Janowi Palimące
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Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

 
 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska       
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Spalanie drewna w starym kotle, piecu 
lub kominku powoduje bardzo wysoką 
emisję pyłu i rakotwórczego benzo(a)
pirenu. Duża część tych zanieczyszczeń 
dostaje się do pomieszczenia, w którym 
znajduje się piec lub kominek.

Od 1 lipca 2017 roku w całej 
Małopolsce  obowiązuje zakaz spalania 
drewna i biomasy o wilgotności 
powyżej 20%. Oznacza to, że drewno 
przed spaleniem powinno być 
sezonowane minimum dwa lata. Suche 
drewno charakteryzuje się znacznie 
wyższą kalorycznością i niższą emisją 
zanieczyszczeń niż drewno surowe. Sprawdź listę kominków i pieców spełniających wymagania ekoprojektu 

na https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt

Wszystkie nowo instalowane kominki i kotły na drewno muszą spełniać  
wymagania ekoprojektu. Kominki, zainstalowane przed 1 lipca 2017 r. 
i nieposiadające standardu ekoprojektu muszą zostać wymienione do końca 
2022 roku. Wyjątek stanowią jedynie kominki o sprawności cieplnej powyżej 
80 proc. lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję do poziomu ekoprojektu.

•  Kupuj drewno suszone, 
którego wilgotność 
wynosi poniżej 20% 
i zadbaj o jego właściwe 
przechowywanie bez 
dostępu wilgoci.

Jak przygotować  
drewno  
do spalania? Jeżeli planujesz instalację kotła na drewno:  

wybierz automatyczny kocioł na pelet o emisji  
pyłu do 40 mg/m³ spełniający normy ekoprojektu.  
Zapewni ci wygodę obsługi i produkcję  
czystej energii.

Jeśli zależy ci na spalaniu drewna kawałkowego,  
wybierz kocioł zgazowujący drewno. Pamiętaj,  
że w takim przypadku konieczna jest instalacja  
zbiornika buforowego wody.

Jeśli chcesz zainstalować kominek, wybierz kominek  
na gaz lub biokominek. Jeśli chcesz korzystać  
z kominka na drewno wybierz ten z zamkniętą  
komorą spalania z dostarczaniem powietrza  
do spalania z zewnątrz budynku. Powinien  
też spełniać wymagania ekoprojektu. Dzięki temu 
ograniczysz zanieczyszczenie wewnątrz mieszkania. 

Spalanie drewna może 
być nieekologiczne

Jeżeli planujesz instalację kotła 
lub kominka na drewno:

•  Sezonuj drewno 
samodzielnie przed 
jego spaleniem przez co 
najmniej 2 sezony. Suche 
drewno jest lżejsze, 
nie sączy się z niego 
żywica, pali się znacznie 
efektywniej!

Uchwała antysmogowa. Czy można palić drewnem?

Zgodnie z uchwałą antysmogową Województwa Małopolskiego od 1 lipca 2017 r. nie 
wolno spalać mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 
20 proc.

Czy można zatem palić drewnem w podkrakowskiej gminie? Można do końca 2022 r., ale ważne jest aby 
było sezonowane co najmniej 2 lata i miało poziom wilgotności poniżej 20 proc. Od 1 stycznia 2023 r. de-
cydujące będzie natomiast, w jakich urządzeniach palimy to drewno. W przypadku kominków i pieców 
od 2023 r. będzie bowiem dopuszczone używanie tylko tych urządzeń, które mają sprawność cieplną na 
poziomie co najmniej 80 proc. lub spełniają wymagania ekoprojektu.

Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji 
kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań według zapisów uchwały 
antysmogowej będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltr. 
Jeżeli nie wiesz, jaką sprawność cieplną ma twój kominek (nie masz instrukcji, a twój kominek ma już 
np. ponad 10 lat) możesz zwrócić się z zapytaniem do producenta urządzenia. 

Co to są wymagania ekoprojektu? Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Euro-
pejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, 
organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej. 
Dzięki temu urządzenia grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń. 
Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze upewnij się u sprzedawcy lub producenta, czy urządzenie 
posiada certyfikat i spełnia wymagania ekoprojektu. Pamiętaj o wyborze kotła z automatycznym podawa-
niem paliwa bez możliwości stosowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).

Referat Niskiej Emisji i Odpadów, red. MKF

Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać do ogrzewania pieców bezklasowych, I i II klasy 
oraz pieców bez automatycznych podajników. Taki piec należy jak najszybciej wymienić!

W ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” można uzyskać dofinanso-
wanie do wymiany starego pieca węglowego na pompę ciepła lub piec gazowy. 

Zachęcamy do udziału w programie, zostały ostatnie wolne miejsca. Więcej informacji na tronie obok 
i pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 314 lub osobiście w III budynku Urzędu Gminy ul. Krakow-
skie Przedmieście 116.
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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 lub pompą ciepła.

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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Wiosenne porządki 
w gminie Zielonki
Tegoroczna, wiosenna akcja sprzątania odbyła się na te-
renie siedmiu miejscowości. Zebrano ponad 250 worków 
śmieci. Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i tro-
skę o wspólne otoczenie.

Jak co roku akcje sprzątania koordynują sołtysi z poszczególnych 
miejscowości, a Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zie-
lonki dostarcza worki i rękawice, a później odbiera zebrane śmieci. 

Sołectwa Grębynice, Brzozówka i Pękowice rozpoczęły sprzątanie 
miejscowości 26 marca. Po raz kolejny mieszkańcy Brzozówki po-
święcili swój wolny czas na sprzątnie okolicy. Dorosłym pomaga-
ły też dzieci, a wspólnie udało się zebrać około 70 worków śmieci. 
W Pękowicach akcja objęła obszary m.in. Błoń Pękowickich i wzdłuż 
rzeki Prądnik. Mieszkańcy uzbierali około 45 worków śmieci. W Grę-
bynicach w akcję zaangażowało się 12 strażaków-ochotników wraz 
z sołtysem, którzy zebrali 20 worków śmieci.

Krzesełko do karmienia dzieci, walizki, opony to tylko niektóre ze 
„skarbów”, jakie mieszkańcy Węgrzc znaleźli podczas akcji sprzą-
tania. 23 kwietnia już po raz szósty miała miejsce akcja „Czyste 
Węgrzce”. Wolontariusze, podzieleni na grupy, posprzątali lasek 
przy cmentarzu, ul. C3, potok przy ul. C5/C1, ul. A11 i ul. Stary Trakt. 
Sołtys Węgrzc Magdalena Listoś, dziękowała nie tylko uczestnikom 
akcji za zaangażowanie ale i tym osobom, które na co dzień w cza-
sie spacerów podnoszą śmieci dbając o czystość otoczenia.

W Bibicach sprzątano rodzinnie, drużynowo i indywidualnie, uzbie-
rano w sumie 40 worków. W Bosutowie wzdłuż ulic od Warszawskiej 
po Krakowską mieszkańcy pozbierali 4 worki. 

Do sprzątania Korzkwi zaprosił Klub Wolontariatu „Pomagamy”, 
działający przy Szkole Podstawowej w Przybysławicach. W workach 
dominowały szklane śmieci. W akcji wzięli udział i mali i duzi wo-
lontariusze, rodzice, sołtys Korzkwi, harcerze,  zuchy oraz 1 prób-
na Korzkiewska Drużyna Starszoharcerska „Świt”, 1 KDH Widmo, 
1KGZ „Zamkowe Orły”.

KB

W sprzątaniu chętnie uczestniczą dzieci i dorośli

Badania 
funkcjonowania 
komunikacji 
aglomeracyjnej

W czerwcu prowadzone 
były badania funkcjonowa-
nia komunikacji aglome-
racyjnej na terenie gmin 
Metropolii Krakowskiej. 
Badania realizowane były 
na liniach aglomeracyj-
nych Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie oraz innych li-
niach organizowanych 
przez gminy Metropolii Kra-
kowskiej. 

Przeprowadzenie i opracowa-
nie badań ma na celu udzie-
lenie odpowiedzi na pytania 
związane ze strukturą wykorzy-
stywanych biletów (z uwzględ-
nieniem w szczególności gminy 
zamieszkania pasażera) oraz 
liczbą pasażerów w pojazdach 
linii aglomeracyjnych Komuni-
kacji Miejskiej w Krakowie i linii 
autobusowych organizowanych 
przez gminy zrzeszone w Sto-
warzyszeniu Metropolia Kra-
kowska.

Wykonawcą badań było konsor-
cjum firm Grupa BST Sp. z o.o. 
i Polska Agencja Ewaluacji Sek-
tora Publicznego S.A., badania 
były realizowane przez ankie-
terów posiadających specjalne 
identyfikatory, którzy dokonywa-
li liczenia pasażerów oraz prze-
prowadzali wśród nich krótką 
ankietę.

Całościowe wyniki badań po-
winny być gotowe we wrześniu 
br. po przeprowadzeniu kom-
pleksowej analizy pozyskanych 
w ramach badania danych.

Info za: Stowarzyszenie 
Metropolia Krakowska,

red. MKF
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Organizatorzy zadbali m.in. o proekologiczne warsztaty i prelekcje

W wydarzeniu ważny był też aspekt integracyjny

EKO Piknik w Węgrzcach
23 kwietnia na terenach TS Węgrzce odbył się III EKO Piknik. 
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Koalicja dla Gmi-
ny Zielonki”, które otrzymało na ten cel dotację z budżetu gmi-
ny Zielonki.

Podczas EKO Pikniku odbywały się warsztaty, prelekcje, występy arty-
styczne, prezentowali się też ekowystawcy. Podczas imprezy było można 
m.in. zaczipować czworonożnych pupili oraz zaszczepić psy i koty prze-
ciwko wściekliźnie (z dofinansowaniem gminy); były też bezpłatne pora-
dy weterynaryjne. Eko Team z Urzędu Gminy Zielonki zapewnił prelekcję 
i doradztwo dla mieszkańców m.in. w zakresie możliwości pozyskania 
środków na wymianę pieców, termomodernizację budynków z progra-
mów dotacyjnych, m.in. Czyste Powietrze, Mój Prąd.

– Na naszym EKO Pikniku w Węgrzcach ekologię potraktowaliśmy szero-
ko. Postawiliśmy na warsztaty: można było zrobić m.in. domki dla owadów 
i lasy w słoikach; było stoisko Eko Teamu z Urzędu Gminy, stoiska z na-
turalnymi produktami spożywczymi, m.in. miodami, ale i branży beauty. 
Były też i dwa poważne wykłady – o zero waste i upcyklingu. Ważny był 
dla nas też aspekt integracyjny; jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc 
i zaangażowanie wolontariuszom z dwóch bibickich szkół podstawowych: 
publicznej im. S. Wyspiańskiego i niepublicznej im. S. Lema. Do tego była 
i świetna muzyka w wykonaniu hiszpańskiej kapeli – podsumowuje pre-
zes stowarzyszenia Dorota Kwaśniewicz-Michalik i dodaje: – Zrealizowa-
nie tak dużej imprezy możliwe było dzięki zaangażowaniu finansowemu 
lokalnych przedsiębiorców.

W Węgrzcach to był bardzo proekologiczny dzień – przed piknikiem, rano 
mieszkańcy wyruszyli sprzątać swoją miejscowość w ramach corocznej 
akcji „Czyste Węgrzce” organizowanej przez sołectwo (o tym na str. 20).

MKF

Dotacje dla OSP

Przyznano dotacje 
z budżetu powiatu kra-
kowskiego dla jed-
nostek ochotniczych 
straży pożarnych dzia-
łających na terenie po-
wiatu krakowskiego, 
w ramach programu 
„Bezpieczny Powiat 
Krakowski 2022” dzia-
łanie: Wspieranie służb 
ratunkowych. Łącz-
na wysokość dotacji 
w całym powiecie kra-
kowskim to 500 tys. zł.

Dotacja dla 8 jednostek 
OSP z terenu gminy Zie-
lonki wyniosła 45 600 zł. 
Jednostkom OSP z tere-
nu powiatu krakowskie-
go przyznano dotacje na 
109 zadań, takich jak: 
zakup sprzętu i wyposa-
żenia, średnich i lekkich 
samochodów ratowniczo-
-gaśniczych, guadów oraz 
przyczepek transporto-
wych, ratowniczych.

Dofinansowanie do zaku-
pu średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego 
otrzymało OSP w Bosu-
towie – 20 000 zł; dofi-
nansowanie do zakupu 
quada OSP w Bibicach 
– 10 000 zł. Dofinansowa-
nie zakupów sprzętu i wy-
posażenia oraz środków 
ochrony osobistej, sprzę-
tu do udzielania pierwszej 
pomocy i podnoszenia 
kompetencji: OSP w Ow-
czarach – 3 240 zł, OSP 
w Grębynicach – 2 980 zł, 
OSP Garlica Murowana 
– 2 810 zł, OSP w Tro-
janowicach – 2 640 zł, 
OSP w Woli Zacharia-
szowskiej – 2 430 zł, OSP 
w Węgrzcach – 1 500 zł.

Info za: Powiat Krakowski,
 MKF



22

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 2-3 (164-165)/2022

Amerykańska delegacja 
z wizytą w gminie Zielonki
6 czerwca do gminy Zielonki przyjechali reprezentujący mia-
sto Camas, w stanie Waszyngton – Lloyd Halverson z mał-
żonką. Goście wraz z wójtem gminy Zielonki Bogusławem 
Królem oraz radną gminy Zielonki Romaną Toft, zwiedzili 
m.in. Szkołę Podstawową w Przybysławicach, dawną szko-
łę w Korzkwi obecnie pełniącą rolę ośrodka tymczasowego 
dla uchodźców z Ukrainy, Bibliotekę Publiczną w Zielonkach 
wraz z Izbą Regionalną oraz remizę strażacką OSP Zielonki.

Na początku wizyty zaprezentowano SP w Przybysławicach, po któ-
rej gości oprowadzała dyrektor szkoły Regina Styn wraz z wicedy-
rektor Katarzyną Nogieć. Goście obejrzeli m.in. basen oraz halę 
sportową wraz ze ścianką wspinaczkową, pomieszczenia lekcyjne 
oraz salę komputerową. Nowoczesny budynek szkolno-przedszkol-
ny o powierzchni 6,8 tys. m2 został udostępniony 1 września 2021 r. 
Jego budowa trwała nieco ponad 2 lata i kosztowała ponad 40 mln 
zł. Większość kosztów pokryła gmina Zielonki ze swojego budżetu, 
a około 12 proc. pochodziło z rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

Dawna szkoła w Korzkwi stała się tymczasowym domem dla uchodź-
ców z Ukrainy, którzy wiosną musieli uciekać ze swojego kraju przed 
wojną. O tym jak wygląda pomoc dla gości zza wschodniej granicy 
opowiadał Paweł Grabka, wicedyrektor szkoły, koordynujący prace 
ośrodka na zlecenie gminy wraz z Kingą Sorbian. Miejsce to, wspól-
nymi siłami samorządu gminy Zielonki, organizacji pozarządowych 
oraz mieszkańców i wolontariuszy przygotowano na potrzeby ukra-
ińskich gości. W podziękowaniu za gościnę panie przygotowały po-
częstunek, a młodzież tu mieszkająca zagrała i zaśpiewała.

– Jesteście światłem w tych trud-
nych czasach – mówił Lloyd 
Halverson o bezinteresownej 
pomocy i życzliwości, udzielanej 
uchodźcom przez Polaków.

W drodze do Zielonek, goście 
zatrzymali się w Pękowicach 
przy terenie rekreacyjnym. To tu 
w „Domku pod Słoneczkiem” 
powstała „Zaczytana Bibliote-
ka”. Liczy ona ponad 300 ksią-
żek dla dzieci, z których można 
korzystać w otoczeniu bajko-
wych ilustracji.

W Zielonkach państwo Halver-
son spacerowali po powstałym 
przeszło 15 lat temu Parku Wiej-
skim w Zielonkach, a później 
zwiedzili gminną Bibliotekę Pub-
liczna wraz z powstałą w 2014 r. 
Izbą Regionalną. Joanna Rosa 
opowiedziała o zgromadzonych 
w Izbie Regionalnej w Zielonkach 
pamiątkach i eksponatach. Są tu 
m.in. obrazy malarki naiwnej Ka-
tarzyny Gawłowej, wyszywane 
gorsety sprzed stu lat i ręcz-
nie haftowane koszule, skrzynie 
wianne oraz dewocjonalia.

O swojej pracy opowiedzieli stra-
żacy-ochotnicy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zielonkach 
wraz z komendantem gminnym 
OSP Zielonki Janem Palimąką. 
Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się wozy strażackie, w tym 
wiekowy, ale świetnie utrzymany 
Mercedes Benz Unimog/Rosen-
bauer z 1976 r.

Wspólna kolacja, w której 
uczestniczyła również wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Zielon-
ki Marzena Gadzik-Wójcik była 
okazją do wzajemnego pozna-
nia i wymiany samorządowych 
doświadczeń.

KB

Goście ze Stanów Zjednoczonych odwiedzili m.in. ośrodek tymczasowy 
dla uchodźców z Ukrainy w Korzkwi…

…remizę jednostki OSP w Zielonkach

… i nowoczesną szkołę 
z basenem w Przybysławicach 
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Majowe świętowanie
Gmina Zielonki Dzień Flagi 2 maja świętowała na Małym 
Rynku w Krakowie, a Święto Konstytucji 3 maja w Zamku 
w Korzkwi. 

2 maja, w Dniu Flagi, na krakowskim Małym Rynku podczas pik-
niku „Tak smakuje małopolska Biało-Czerwona. Przyjdź po flagę” 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach reprezentowało 
gminę Zielonki. Na scenie wystąpili artyści z gminy – Jurajska Kapela 
Folklorystyczna Gminy Zielonki oraz Małgorzata Łyczko. Można było 
też zagrać w grę wielkoformatową „Pucheroki”. Wśród stoisk promo-
cyjnych znalazło się i nasze, z materiałami o gminie Zielonki. 

Natomiast 3 maja w Zamku w Korzkwi miał miejsce koncert „3 wier-
sze – 3 pieśni – 3 maja” zorganizowany przez fundację Castello 
Grupa Twórcza. Wybrzmiały piękne polskie utwory. Gościem spe-
cjalnym była Anna Polony, w której interpretacji usłyszeliśmy frag-
menty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: z Księgi Pierwszej 
„Gospodarstwo”, Księgi Drugiej „Zamek” i z Księgi Dwunastej „Ko-
chajmy się” koncert Jankiela. Wielka artystka do wspólnej recyta-
cji zachęciła publiczność. Na poetycko-muzyczną ucztę złożyły się 
też pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i Stanisła-
wa Moniuszki w aranżacji na gitarę Dmytro Holovenko w interpreta-
cji solistki Opery Krakowskiej Moniki Korybalskiej-Kozarek. Koncert 
prowadziła Małgorzata Krzysica. Goście wypełnili salę gościnnego 
Zamku w Korzkwi. Współorganizatorem koncertu było Centrum Kul-
tury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

IO, MKF

Podczas koncertu „3 wiersze – 3 pieśni – 3 maja” na zamku w Korzkwi 
fragmenty „Pana Tadeusza” recytowała wraz z publicznością Anna Polony

W Dniu Flagi na Małym Rynku w Krakowie można było zagrać 
w wielkoformatową grę „Pucheroki”

Partnerzy projektu 
Young Service Steward 
w Zielonkach

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonkach 
bierze udział w profilak-
tycznym projekcie aktywi-
zacyjnym „Young Service 
Steward” realizowanym 
z funduszy norweskich 
przez międzynarodowe 
konsorcjum z udziałem or-
ganizacji z Węgier, Polski, 
Rumunii i Hiszpanii, przy 
wsparciu merytorycznym 
Norwegii. Na terenie Polski 
projekt koordynuje stowa-
rzyszenie ARID z Krakowa, 
które prócz ośrodka z Zie-
lonek współpracuje z Fun-
dacją im. Brata Alberta 
w Radwanowicach oraz 
Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej i Poradnictwa 
w Myślenicach.

Główną grupą docelową YSS 
są młode osoby w wieku 25–29 
lat z problemami społecznymi 
i psychicznymi oraz długotrwa-
le bezrobotni. Zaangażowa-
na będzie również młodzież 
etniczna i imigrancka. Zajęcia 
realizowane w ramach projektu 
rozpoczną się jesienią. Będą to 
szkolenia z przedsiębiorczości, 
autoprezentacji, komunikacji 
wspierające znalezienie pracy. 

23 czerwca na spotkaniu w Zie-
lonkach w Forum Aktywności 
Lokalnej omówiono przebieg 
projektu, plany i uczestnictwo 
ośrodka w projekcie. W nara-
dzie uczestniczyli partnerzy 
z Norwegii z organizacji „Prios” 
Jo Sakariassen i Bjorn Bratt, 
a także Natalia Kobiernik i Mar-
tyna Kurek ze stowarzyszenia 
ARID oraz dyrektor GOPS Mag-
dalena Rajska z pracownikami. 

GOPS w Zielonkach
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Uchwały na: zielonki.pl  bip  rada  uchwały

XXXVII sesja Rady 
Gminy Zielonki
31 marca 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częścio-
wo zdalnie odbyła się XXXVII sesja Rady 
Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji 
przewodniczył przewodniczący Rady Gmi-
ny Zielonki Mirosław Golanko. Przedstawi-
ciele Powiatu Krakowskiego z wicestarostą 
Arkadiuszem Wrzoszczykiem oraz dyrek-
tor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego 
Jacek Gryga opowiedzieli o inwestycjach 
drogowych realizowanych na terenie gmi-
ny Zielonki przez Zarząd Dróg Powiatu Kra-
kowskiego.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu na realizację zadania w ramach Ini-
cjatyw Samorządowych w latach 2022–2023;

2) rozpatrzenia wniosku;

3) określenia zakresu pomocy świadczonej przez 
Gminę Zielonki na rzecz obywateli Ukrainy, 
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie 
tego państwa;

4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 
rok 2022;

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Zielonki.

XXXVIII sesja Rady 
Gminy Zielonki
28 kwietnia 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częścio-
wo zdalnie odbyła się XXXVIII sesja Rady 
Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Se-
sji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko, a współ-
prowadził ją zastępca przewodniczą-
cego Krzysztof Olawski. Podczas sesji 
komendant Komisariatu Policji w Zielonkach  
Adam Kwapiński przedstawił sprawozdanie 
z działalności komisariatu oraz informację 

o stanie porządku i bezpieczeństwa pub-
licznego w rejonie służbowym komisariatu 
za 2021 r.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na 
rok 2022;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Zielonki;

3) zmiany uchwały w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie Zielonki na rok 
szkolny 2021/2022;

4) uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli 
Zachariaszowskiej poprzez zmianę obwodu 
szkoły;

5) uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korz-
kwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodzą-
cej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przybysławicach, poprzez zmianę obwodu 
szkoły;

6) uchwała w sprawie wspólnej realizacji i finanso-
wania zadań z zakresu bieżącego utrzymania 
cieków naturalnych i urządzeń wodnych reali-
zowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na 
terenie gminy Zielonki;

7) uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu pieniężnego dla członków Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki 
biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

8) uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zie-
-lonkach do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmio-
tów zapewniających zakwaterowanie i wyży-
wienie obywatelom Ukrainy.

XXXIX sesja Rady 
Gminy Zielonki
20 maja 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częściowo 
zdalnie odbyła się XXXIX sesja nadzwyczaj-
na Rady Gminy Zielonki kadencji 2018– 
–2023. Sesji przewodniczył przewodniczą-
cy Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko. 

Podjęto uchwałę zmieniającą Uchwałę Budże-
tową Gminy Zielonki na rok 2022.
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Policyjne statystyki
Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Zielon-
ki 28 kwietnia nowy komendant Komisa-
riatu Policji w Zielonkach Adam Kwapiński 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
komisariatu oraz informację o stanie po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego w re-
jonie służbowym komisariatu za 2021 rok.

Rejon służbowy Komisariatu Policji w Zielonkach 
obejmuje gminy Zielonki, Michałowice i Wielka 
Wieś. Komisariat stacjonuje obecnie w budynku 
Komendy Powiatowej Policji przy ul. W. Łokietka 
205 w Krakowie. Stan osobowy komisariatu to 36 
etatów mundurowych oraz 3 cywilne.

Niedużo, ale spadła liczba przestępstw – w 2021 r. 
odnotowano ich 169, o 4 mniej niż w roku 2020. 
Największą poprawę odnotowano w Węgrzcach 
z 38 na 28. Najwięcej przestępstw zgłoszono 
w Zielonkach: 53, o jedno mniej niż w roku po-
przednim, a w Bibicach o 7 mniej, czyli 16. 

W 2021 r. było mniej kradzieży mienia, ale tyle 
samo kradzieży z włamaniem co rok wcześniej. 
Najwięcej kradzieży z włamaniem w 2021 r. mia-
ło miejsce w Węgrzcach (4), Korzkwi (3) i Zielon-
kach (2).

Odnotowano więcej zdarzeń drogowych: 266 
w porównaniu do 21 w 2020 r. Dwie osoby ponio-
sły śmierć w tych zdarzeniach (w 2020 r. nie od-
notowano takiego przypadku), 10 osób zostało 
rannych (17 w 2020 r.) 

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących 
wzrosła: w 2020 r. było ich 21, w 2021 r. – 58. 

Wśród sukcesów w walce z przestępczością ko-
mendant wymienił liczne zatrzymania sprawców 
czynów przestępczych. 

Rok 2021 podobnie jak 2020 r. zdominowany był 
zagrożeniem epidemicznym COVID-19, policjanci 
kontrolowali przestrzeganie kwarantanny, w listo-
padzie 2021 r. przebywało na niej w gminie Zie-
lonki nawet 848 osób. Mimo tego zaangażowania 
realizowano programy prewencyjne: „Bezpieczny 
Powiat Krakowski” i „Razem bezpiecznej”. Wymie-
niano informację za pomocą narzędzi informatycz-
nych: Krajowa mapa zagrożeń i Moja komenda 
– dzielnicowy bliżej nas.

Na podst. sprawozdania z działalności  
Komisariatu Policji w Zielonkach, red. IO

Stypendia dla najlepszych 
sportowców

Przyznano stypendia i nagrody sportowe 
dla trenera i zawodników za osiągnięcia 
sportowe w 2021 r. Łączna kwota na-
gród i stypendiów, które będą wypłacone 
w 2022 r. to 146 950 zł. 

Złożono 41 wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego – wszystkie zostały rozpatrzone po-
zytywnie (oprócz jednego, wycofanego przez za-
wodnika) oraz 26 wniosków o przyznanie nagrody 
sportowej – z czego 24 wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie. Dwa wnioski o przyznanie nagro-
dy sportowej nie spełniały wymagań określonych 
uchwałą Rady Gminy Zielonki w sprawie określe-
nia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych, nagród spor-
towych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki.

Stypendia sportowe otrzymali następujący za-
wodnicy: kickboxing – Natalia Stelmowska; karate 
– Mateusz Matejczuk, Mateusz Mączka, Ksawe-
ry Kuśnierczyk, Przemysław Kuśnierczyk, Nikola 
Kuśnierczyk, Jan Kursa, Tomasz Barwiński, Alisa 
Movsikova, Kacper Warzecha; cheerleading – Mał-
gorzata Mączka, Emilia Danhofer, Sonia Ambroży, 
Oliwia Gołda, Anna Borzym, Magdalena Borzym, 
Sylwia Seweryn, Emilia Maduzia; biegi na orien-
tację – Maja Lamparska, Iwona Lamparska; trial 
motocyklowy – Paweł Ryncarz, Krzysztof Ryncarz; 
triathlon – Teodor Dawiec, Tymoteusz Dawiec; sza-
chy – Szymon Piątek; pływanie – Patryk Rachwał, 
Olga Rachwał, Ada Skrzypek; badminton – Ceza-
ry Orszula; lekkoatletyka – Aleksandra Belowska, 
Igor Staszek, Patryk Skrzypek; tenis ziemny – Wła-
dysław Kućmierczyk; judo – Szymon Kwandrans, 
Joanna Hudzikiewicz; żeglarstwo – Gita van der 
Voort; piłka siatkowa – Julia Dragosz; piłka nożna 
– Maksymilian Żmuda; brydż sportowy – Szymon 
Superson; skok wzwyż – Aleksandra Kwaśny.

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy: cheer-
leading – Oliwia Szablowska, Zofia Zięba, Ame-
lia Matanyj, Karolina Liszka, Anna Steczkowska, 
Anna Wywiał, Natalia Koczwara, Alicja Sadowska, 
Emilia Sadowska, Katarzyna Domagała, Wikto-
ria Suchan, Zuzanna Trela, Karolina Trela, Kinga 
Cieślik, Bogumiła Latinek, Bożena Serczyk-Jast-
rzębska, Bożena Boryczko, Dorota Kujawiak; tenis 
ziemny – Piotr Voigt, Tomasz Voigt, Marcin Voigt; 
badminton – Dominik Kwinta; lekkoatletyka – Lena 
Skrzypek.

Nagrodę sportową dla trenera otrzymała Katarzy-
na Gazda-Suchanek – trener cheerleadingu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół w Zielonkach, red. MKF
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Koniec roku szkolnego
24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/2022. Za 2326 
uczniami z czterech szkół w gminie Zielonki: w Bibicach, 
Przybysławicach, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach dzie-
sięć miesięcy nauki, a przed nimi wytęsknione wakacje. 
To także czas podziękowań, podsumowań i wyróżnień za 
pracę. W tym roku nagroda wójta gminy Zielonki trafiła do 
dziewięciu nauczycieli.

Rok szkolny 2021/2022 zakończyło ponad 2300 uczniów

Podkrakowskie wydarzenia 
na karnet.krakowculture.pl

Od czerwca 2022 r. wydarzenia organizowane w podkra-
kowskich gminach są zapowiadane na miejskim portalu 
kulturalnym Kraków Culture – Karnet prowadzonym przez 
Krakowskie Biuro Festiwalowe. Wśród promowanych tam 
wydarzeń znalazły się m.in. IX Rajd Rowerowy po gminie 
Zielonki i koncert jubileuszowy zespołu Fermata z Zie-
lonek. To efekt wspólnych działań gmin zrzeszonych 

– Gratuluję uczniom ich wyni-
ków i osiągnięć oraz kadrze pe-
dagogicznej, bo bez nich tych 
wyników by nie było. Serdecz-
nie dziękuję także dyrekcji, na-
uczycielom, pracownikom, bo 
wszyscy pracujecie na tą dobrą 
atmosferę pracy w szkole – mó-
wił podczas szkolnych uroczy-
stości wójt Bogusław Król.

Wójt gminy Zielonki doceniając 
osiągnięcia dydaktyczne, wy-
chowawcze i opiekuńcze przy-
znał nagrody nauczycielom 
ze szkół: w Zielonkach, Woli 
Zachariaszowskiej, Bibicach, 
Przybysławicach oraz z Samo-
rządowego Przedszkola w Zie-
lonkach. Wśród nagrodzonych 
nauczycieli znaleźli się: ze szko-
ły w Zielonkach – Agnieszka 
Machula, Beata Zygmuntowicz 
i Anna Zielowska, ze szkoły 
w Woli Zachariaszowskiej – Ka-
tarzyna Buczak i Anna Korze-
niowska, ze szkoły w Bibicach 
– Anna Bieliszczuk i Dorota Sa-
la-Halota, ze szkoły w Przyby-
sławicach – Regina Styn oraz 

w Stowarzyszeniu Metro-
polia Krakowska.

– Zdajemy sobie sprawę, jak 
wiele skarbów i pomysłów mamy 
na wyciągnięcie ręki, tuż obok 
Krakowa. Dlatego cieszy mnie 
bardzo, że współpraca KBF ze 
Stowarzyszeniem Metropolia 
Krakowska pomoże mieszkań-
com Krakowa i przybywającym 
tu turystom odkryć wszystko, co 
wartościowe nie tylko w obrębie 
Plant – mówi dyrektorka Kra-
kowskiego Biura Festiwalowego 
Magdalena Doksa-Tverberg.

Stowarzyszenie Metropolia 
Krakowska skupia 15 partner-
skich gmin, tworzą ją, wymie-
nione w kolejności wskazówek 
zegara: Zielonki, Michałowice, 
Kocmyrzów-Luborzyca, Igo-
łomia-Wawrzeńczyce, Niepo-
łomice, Biskupice, Wieliczka, 
Świątniki Górne, Mogilany, Ska-
wina, Czernichów, Liszki, Zabie-
rzów, Wielka Wieś i sąsiadujący 
z nimi wszystkimi Kraków. Me-
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Szkoła Podstawowa w Bibicach współpracuje 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

– Dwie szkoły – wyższa i podstawowa – będą ze sobą 
współpracować – zapowiedział prorektor ds. kształce-
nia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, 10 maja po 
podpisaniu umowy o współpracy między Uniwersytetem 
Rolniczym w Krakowie i Szkołą Podstawową w Bibicach, 
w imieniu której umowę podpisała dyrektor placówki Anna 
Górka. Pracownicy naukowi uniwersytetu będą przeprowa-
dzać zajęcia dla uczniów na terenie szkoły i uczelni, będą 
też utworzone klasy patronackie. Celem współpracy jest 
wspólne promowanie nauk przyrodniczych i rolniczych.

Podpisanie umowy miało miejsce w Tygodniu Zdrowia organizowa-
nym w szkole od 9 do 13 maja. To inicjatywa obfitująca w wydarze-
nia promujące m.in. zdrowe odżywianie, są warsztaty, prezentacje, 
filmy, turniej, specjalne wydanie gazetki, a także patrol kanapkowy, 
czy elementy savoir-vivre podczas posiłków.

10 maja na uroczystym podpisaniu umowy współpracy Uniwersy-
tet Rolniczy oprócz prorektora, reprezentowali: prodziekan ds. dy-
daktyki i studenckich Wydziału Technologii Żywności prof. dr hab. 
Aneta Kopeć (z którą szkoła głównie będzie się kontaktować), dy-
rektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Michał Szandu-
ła oraz rzecznik prasowy uczelni Izabella Majewska. Koordynować 
współpracę ze strony szkoły będzie wicedyrektor Katarzyna Goraj-
-Zębala. Przy podpisaniu umowy z ramienia organu prowadzące-
go szkołę, gminy Zielonki, obecna była dyrektor Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik.

Przy podpisaniu umowy nie zabrakło też samorządu uczniowskiego 
i przewodniczącej Rady Rodziców Izabela Kowalczyk-Sakwy. Ucz-
niowie liczą na ciekawe zajęcia, również na tematy przez nich zapro-
ponowane. Prof. A. Bogdał wyraził gotowość uczelni liczącej prawie 
800 naukowców, 7000 studentów i 400 doktorantów, do wspólnych 
działań. Jak podkreśliła prof. Kopeć na uniwersytecie bibiccy ucz-
niowie są mile widziani podczas wycieczek do szklarni, laboratoriów, 
będą mogli się poczuć jak studenci. Warto dodać, że to nie pierwszy 
kontakt uczniów z krakowską uczelnią – uczestniczyli już m.in. w do-
rocznych Dniach Owada na UR.

W Bibicach goście mieli okazję przekonać się jak wygląda Tydzień 
Zdrowia oglądając wystawę, słuchając recytacji wierszy promują-
cych zdrowie, a także obserwując zmagania uczniów w turnieju wie-
dzy o zdrowiu. 

IO

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie miało miejsce 
w Tygodniu Zdrowia

z Samorządowego Przedszkola 
w Zielonkach – Kinga Dziedzic.

Podczas uroczystości w Przy-
bysławicach wójt gminy Zielon-
ki Bogusław Król podziękował 
dotychczasowej dyrektorce pla-
cówki Reginie Styn za 16-letnią 
pracę na stanowisku dyrektora 
oraz przekazał nominację Ka-
tarzynie Nogieć, która od no-
wego roku szkolnego będzie 
pełnić funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Korzkwi z sie-
dzibą w Przybysławicach. Wójt 
przekazał także podziękowa-
nia za pełnienie funkcji dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Woli 
Zachariaszowskiej Katarzynie 
Buczak, kończącej pięcioletnią 
kadencję.

– Życzę wam najlepszych waka-
cji, wypoczynku, wspaniałej po-
gody, udanych i bezpiecznych 
wojaży i do zobaczenia w no-
wym roku szkolnym – życzył na 
zakończenie wójt gminy Bogu-
sław Król.

KB

tropolia Krakowska powsta-
ła, by koordynować działania, 
które mają szerszy, nie tylko 
lokalny zakres i skupia się na 
dziedzinach, które mogą służyć 
wspólnemu dobru, od inteli-
gentnego zarządzania, poprzez 
ochronę środowiska, po ofertę 
czasu wolnego.

– Przyświeca nam idea, że Me-
tropolia Krakowska łączy w 
przemyślanym działaniu w tro-
sce o dobrostan mieszkańców 
naszego obszaru. Razem z KBF 
dostrzegliśmy niezwykłą szan-
sę w łączeniu sił samorządów 
w zakresie tworzenia i promocji 
wspólnej oferty czasu wolnego. 
Trudno nie zauważyć, że wza-
jemne promowanie się niesie 
ze sobą duże korzyści: zarów-
no materialne, jak i te, których 
nie da się policzyć – mówi dy-
rektor Biura Stowarzyszenia 
Metropolia Krakowska Daniel 
Wrzoszczyk.

Info za: Stowarzyszenie 
Metropolia Krakowska
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Złote Gody to okazja do gratulacji dla małżonków za 50 wspólnie przeżytych lat

W dwóch częściach uroczystości wzięło udział aż 58 par

Gratulacje i medale za 50 lat wspólnego 
życia
58 par z gminy Zielonki świętowało jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 
Były to pary, których ślub odbył się w 1970 r. oraz 1971 r. Z tej okazji małżonkowie zostali 
uhonorowani medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pod-
czas uroczystości, która odbyła się 19 maja w imieniu głowy państwa jubilatów odznaczył 
wójt Bogusław Król. Życzenia i gratulacje przekazał wiceprzewodniczący Rady Gminy Zie-
lonki Krzysztof Olawski.

– Gratuluję zdrowia, wytrwałości miłości i umiejętności życia razem przez pół wieku. To jest olbrzymia 
sztuka, żeby przez 50 lat umieć ze sobą współpracować, rozwiązywać nieporozumienia. Jesteście wzo-
rem dla młodych par – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Złote pary to: z Batowic Małgorzata i Tadeusz Palej, z Bibic: Emilia i Czesław Dziaduś, Małgorzata i Włady-
sław Plewniak, Zofia i Edward Skorupa, Helena i Jan Wadowscy, Krystyna i Julian Wenc, Janina i Janusz 
Kucharscy, z Bosutowa: Krystyna i Andrzej Polczyk, z Dziekanowic: Józefa i Stefan Mrózek, z Garlicy 
Duchownej: Zofia i Mieczysław Mućka, z Garlicy Murowanej: Barbara i Andrzej Heród, Teresa i Marian 
Knapik, Stanisława i Stanisław Stańczyk, Bronisława i Józef Suder, Krystyna i Ryszard Żółtek, z Garliczki: 
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Węgrzecka gra terenowa 
„Historia i sztuka”
Po Węgrzcach można już spacerować trasą nowego, trze-
ciego już w naszej gminie, questu – gry terenowej pt. „Hi-
storia i Sztuka”. 31 maja miała miejsce jego inauguracja. 
Wędrując po miejscowości możemy odkryć wiele cieka-
wostek np. o sławnym mieszkańcu Stanisławie Wyspiań-
skim, który mieszkał w Węgrzcach przez ostatnie miesiące 
życia.

Quest jest inicjatywą Koła Seniora z Węgrzc. Opowiada też o wyda-
rzeniach, ciekawych miejscach i ludziach związanych z Węgrzcami. 
Start questu znajduje się przy Starej Kuźni, ul. C1 nr 4, w Węgrzcach. 
Dalej należy wędrować według wskazówek zawartych w ulotce gry, 
przy okazji rozwiązując ciekawe zagadki. Rozwiązanie zagadek po-
zwoli na ułożenie hasła. Dla wytrwałych, którzy ułożą prawidłowo ha-
sło, czeka niespodzianka – skarb, ukryty gdzieś na terenie Węgrzc. 
Spacer trwa około 2 godz. Twórcami questu są: Zofia Kot, Jan Cho-
dziński, Barbara Boryczko, Barbara Grabowska, Mirosław Grela, Lu-
cyna Jaskółka, Barbara Kawa, Ewa Krawczyk, Antonina Krawiec, 
Zofia Kupiec-Czaplak i Krystyna Urlik.

Na inaugurację questu 31 maja przewodnicząca Koła Seniora 
w Węgrzcach Zofia Kot zaprosiła koleżanki z Klubu 60+ działają-
cego pod skrzydłami Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zie-
lonkach. 

Osoby zainteresowane grą terenową w Węgrzcach proszone są 
o kontakt pod adresem e-mail: zofia.kot@zielonki.pl. Zachęcamy do 
udziału w grupach.

Przypomnijmy, że w Węgrzcach w 2017 r. wytyczono też Szlak Stani-
sława Wyspiańskiego o długości 3,6 km – informacje o nim znaleźć 
można na tablicach w miejscowości. 

Katarzyna Żak

Ulotkę questu można pobrać na stronie bestquest.pl, wpisując w okienko: 
„Historia i sztuka”

Krystyna i Jerzy Habera, z Grę-
bynic: Zuzanna i Łukasz Zapart, 
z Korzkwi: Krystyna i Tadeusz 
Krzywda, Maria i Albin Duliń-
scy, z Owczar: Teresa i Bogdan 
Tomczyk, Zofia i Jerzy Kwiecień, 
Teresa i Jan Ozga, Zdzisława 
i Marian Kluczewscy, z Pęko-
wic: Alina i Marian Jamborscy, 
z Przybysławic: Anna i Kazimierz 
Derdaś, z Trojanowic: Zofia i Ma-
rian Siwek, Sabina i Wiesław 
Chrzan, z Węgrzc: Zofia i Michał 
Daszkiewicz, Maria i Józef Mas-
łowscy, Maria i Roman Miśtal, 
Helena i Andrzej Nosal, Graży-
na i Franciszek Rożek, Krysty-
na i Tadeusz Stolarscy, Barbara 
i Stanisław Popiołek, Maria i Wła-
dysław Duniec, Janina i Tade-
usz Mandela, Maria i Stanisław 
Seweryn, z Woli Zachariaszow-
skiej: Janina i Zdzisław Bańka, 
Alfreda Rzepiela-Chlebowska 
i Andrzej Chlebowski, Józe-
fa i Jerzy Walczak, z Zielonek: 
Renata i Stanisław Dobosz, He-
lena i Marian Komenda, Zofia 
i Stanisław Komenda, Janina 
i Tadeusz Kurek, Jadwiga i Jan 
Kusińscy, Leokadia i Ryszard 
Piątek, Maria i Józef Pawlik, Ma-
ria i Ryszard Ptak, Anna i Jerzy 
Sikora, Krystyna i Adam Stu-
dziżba, Elżbieta i Kazimierz Wilk, 
Anna i Bolesław Zabiegaj, Hali-
na i Ryszard Zych, Anna i Kazi-
mierz Kafel, Maria i Władysław 
Nalepa, Krystyna i Stefan Pro-
chal, Halina i Władysław Si-
wek, Zofia i Andrzej Olesiak.

Jubilatów, gości oraz radnych 
i sołtysów z gminy Zielonki po-
witała Marta Kazior kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, która 
od wielu lat organizuje w gmi-
nie uroczystość Złotych Godów 
dla mieszkańców. Wzruszenie 
wśród jubilatów wywołał „Marsz 
Mendelsona”, a „Sto lat” zagrała 
Jurajska Kapela Folklorystycz-
na, która działa pod auspicjami 
gminnego Centrum Kultury, Pro-
mocji i Rekreacji. Muzycy wy-
stąpili także później, w części 
artystycznej.

– Gratuluję Państwu i życzę 
100 lat i więcej, w zdrowiu, 
szczęściu, razem – życzył wice-
przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki Krzysztof Olawski.

KB
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Gry planszowe integrują 
pokolenia
9. Międzypokoleniowe Gry Planszowe, czyli finał projektu 
Stowarzyszenia Zachariasz, miał miejsce w hali sportowej 
w Zielonkach 29 maja. Tym razem 150 uczestników zagra-
ło w planszówki, których do wyboru było 300. Spotkanie 
było też okazją do podziękowań partnerom projektu, w tym 
przedstawicielom czterech zaangażowanych w projekt 
gmin, firmie Dragonus za gry oraz stowarzyszeniu Gralicja. 
Był też pokaz pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego, 
poczęstunek i kulminacyjny punkt programu, czyli losowa-
nie nagród w postaci gier planszowych.

Wspólne granie można było praktykować aż dziewięć razy: od 26 
września 2021 r., kiedy to projekt zainaugurowano w Szkole Pod-
stawowej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki (o tym spot-
kaniu pisaliśmy w nr 4-5/2021 WLGZ). Po Woli Zachariaszowskiej 
projekt zawitał do: Modlnicy, Białego Kościoła, Wielkiej Wsi; Raci-
borowic i Michałowic; Iwanowic; i z powrotem do gminy Zielonki: do 
Bibic i Zielonek.

22 maja ósme spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Bi-
bicach, z rekordową liczbą blisko 300 uczestników. Szkoła wraz 
z Radą Rodziców udostępniły salę gimnastyczną i przygotowały 
m.in. bufet kawowy; Koło Seniora z Węgrzc i sołectwo Węgrzce od-
powiadało za słodki poczęstunek, Koło Gospodyń Wiejskich z Bibic 
i sołectwo Bibice przygotowały ciepły posiłek, a Ochotnicze Stra-
że Pożarne z Bibic, Węgrzc i Bosutowa – kącik pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz prezentację sprzętu strażackiego.

Wiele osób zostało stałymi bywalcami wydarzenia. Anna i Mateusz 
Rosiakowie z synami Tymkiem i Adamem nie byli tylko na jednej 
edycji. – Co się sprawdzi na grach, zakupujemy do domu – zdradzi-
li, w ten sposób wzbogacili swój zbiór planszówek o kilka nowych. 
Do udziału w imprezie wciągnęli rodzinę. Łukasz Zębik z Bibic 
z Kubą i Mają też byli na kilku edycjach, pan Łukasz jest zapaleńcem 

i autorem gier. Docenia projekt 
za to, że można poznać wiele 
planszówek. W Zielonkach moż-
na było zagrać też w wielkofor-
matową grę „Pucheroki”. 

Planszówki zapewniała firma 
Dragonus z Krakowa, a człon-
kowie stowarzyszenia Gralicja 
wyjaśniali zawiłości instrukcji. 
Inicjator przedsięwzięcia Gwi-
don Winiarski, sołtys Naramy 
w gminie Iwanowice, wspomi-
na: – Zaczęło się w Naramie, 
gdzie organizowałem spotkania 
z planszówkami, które zainspi-
rowały Jarosława Raźnego do 
napisania wniosku o grant. Jak 
podkreślają organizatorzy, ta 
forma spędzania wolnego czasu 
sprzyja integracji wśród przyja-
ciół i w rodzinie, umożliwia po-
znanie i otwarcie się. Jarosław 
Raźny, radny powiatu krakow-
skiego, ocenia, że łącznie w pro-
jekcie wzięło udział prawie 3 tys. 
osób. – Sami niczego byśmy nie 
zrobili – podkreślał, stąd organi-
zatorzy podziękowali wielu za-
angażowanym osobom z gmin 
partnerskich: Zielonki, Wielka 
Wieś, Michałowice, Iwanowice.

Jak podczas każdego z wyda-
rzeń, w Zielonkach na finał był 
pokaz pierwszej pomocy i po-
częstunek, w przygotowanie 
którego włączyły się lokalne or-
ganizacje. Pokaz pierwszej po-
mocy prowadziła po raz 9. Aneta 
Lepiarska – pielęgniarka oddzia-
łowa z Centralnej Izby Przyjęć 

W Zielonkach podczas finału można było wybierać spośród 300 gier planszowych
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Senioriada w gminie 
Zielonki
12 czerwca odbyła się w Pękowicach Senioriada. Na tere-
nie rekreacyjnym w Pękowicach, Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach przygotowało atrakcje sportowe 
i artystyczne; dobrze bawić mogli się seniorzy z rodzinami, 
młodzież i dzieci.

Imprezę wraz z Magdaleną Lech z CKPiR otworzyli radna gminy Zie-
lonki i prezes stowarzyszenia Perła Pękowic Romana Toft oraz prze-
wodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Ziółko. Stowarzyszenie 
i rada seniorów wraz z sołectwem partnerowało CKPiR w organizacji 
wydarzenia. Pan Jan radzi osobom starszym, by dla zdrowia wyszli 
z domów – zainicjował imprezę, by pokazać co ciekawego można 
robić, gdy już się wyjdzie.

Na początek do zumby zachęciła Joanna Kolarz. Instruktaż i trening 
Nordic Walking zapewniła Sylwia Pasińska-Skowron. Uczestniczki, 
wśród których była i radna gminy Zielonki oraz sekretarz Gminnej 
Rady Seniorów Lucyna Zielińska, ćwiczyły tajniki efektywnego spa-
cerowania. 

Ekipa Rehalife przygotowała stoisko do pokazu rehabilitacji i gimna-
styki usprawniającej. Z Fikulandią za to dokazywały dzieci, ciesząc 
się zabawą wielkimi bańkami mydlanymi, zabawami z chustą anima-
cyjną, malowaniem twarzy. Na dzieci czekała też wielka zjeżdżalnia. 

Uczestnicy otrzymywali drobne upominki od organizatorów i spon-
sorów, jednymi z nich były wejściówki do Groty Solnej w Zielonkach. 
Wydarzenie uprzyjemniały stoiska z napojami orzeźwiającymi, loda-
mi i innymi smakołykami. Koło Przyjaciół Brzozówki z przewodniczą-
cą Magdaleną Krztoń serwowało smakołyki.

Sebastian Szczepaniak poprowadził malarski plener. Jurajska 
Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki pod kierownictwem Jana 
Regulskiego zagrała i zachęciła do wspólnego śpiewu. Wystąpiły też 
cheerleaderki.

Oferta czasu wolnego dla seniorów, którą organizuje CKPiR w Zie-
lonkach to spotkania Klubu 60+, gimnastyka, wykłady Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, questy, warsztaty. Zapraszamy po wakacjach. 

IO

Krakowskiego Szpitala Specja-
listycznego im. Jana Pawła II. 
OSP Trojanowice zapewniło po-
kaz sprzętu strażackiego, w tym 
samochodu. W finale wzięli 
udział radni gminy: Lucyna Zie-
lińska, Krzysztof Krzyworzeka, 
Tadeusz Łysek, Romana Toft, 
sołtysi Artur Nogieć z Garli-
cy Duchownej, Artur Kwiecień 
z Woli Zachariaszowskiej. Na za-
proszenie organizatorów odpo-
wiedział też wójt gminy Wielka 
Wieś Krzysztof Wołos. 

Sołectwo Zielonki sfinansowało 
ciepły poczęstunek; Michał Ha-
merski – napoje; podziękowa-
no również Delikateskom Euro 
Sklep w Zielonkach i Klubowi 
60+ w Zielonkach, zaprzyjaź-
nionym mieszkańcom, a rów-
nież Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach i Szko-
le Podstawowej w Zielonkach 
za pomoc organizacyjną. Gra-
jący mogli zjeść ciasto, żurek 
serwowała restauracja Carmen 
z Zielonek, po pizzę ustawiła się 
kolejka graczy. 

Na zakończenie imprezy loso-
wano nagrody za udział wśród 
dzieci i młodzieży do 15. roku 
życia włącznie – gry planszo-
we. 44 gry zostały rozlosowane 
w gronie 65 uczestników. 

Działanie pn. „Międzypokolenio-
we gry planszowe” były współfi-
nansowane przez Województwo 
Małopolskie pod honorowym 
patronatem wicemarszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego Łu-
kasza Smółki, koordynatorem 
działania był Jarosław Raźny 
– radny Powiatu Krakowskiego 
oraz Magdalena Lech – wice-
prezes Stowarzyszenia Zacha-
riasz. Stowarzyszenie otrzymało 
dofinansowanie w ramach kon-
kursu na realizację zadań publicz-
nych Województwa Małopol-
skiego w obszarze działalności 
na rzecz rodziny, macierzyń-
stwa, rodzicielstwa, upowszech-
niania i ochrony praw dziecka 
pn. „Pakiet dla Rodziny” w wy-
sokości 23 500 zł, koszt całości 
zadania wyniósł 27 650 zł, w tym 
wkład gminy Zielonki to 1 500 zł.

IO, MKF

Chodzić z kijkami może każdy, kto tylko nie ma kłopotów z chodzeniem – 
tłumaczy trenerka Sylwia Pasińska-Skowron
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Bo w Fermacie jest siła
12 czerwca w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbył 
się jubileuszowy koncert Zespołu Fermata, który świętował 
15-lecie działalności. Na scenie wystąpiło blisko 90 mło-
dych artystów śpiewających pod batutą Anny Roj; udało im 
się zapełnić widownię na tysiąc miejsc. Gościnnie wystąpił 
Marcin Jajkiewicz, aktor i wokalista, znany m.in. z roli Han-
sa z filmu „Kraina Lodu”. Występ zwieńczyły gratulacje i po-
dziękowania m.in. od wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, 
przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko 
oraz Powiatu Krakowskiego reprezentowanego przez Piotra 
Goraja i Małgorzatę Zięć. Koncert zorganizowało Centrum 
Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Stowarzysze-
nie Działalności Artystyczno-Kulturowej Fermata.

Muzycznych emocji nie zabrakło, w repertuarze znalazły się piosen-
ki musicalowe, filmowe oraz polskie przeboje wykonane przez soli-
stów i chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Muzyków 
do występu przygotowywała Anna Roj, a grupę młodszą Katarzyna 
Rogal.

Przez piętnaście lat swojej dzia-
łalności zespół Fermata wy-
stępował samodzielnie oraz 
we współpracy z licznymi or-
kiestrami, chórami i grupami 
muzycznymi. Niejednokrotnie 
towarzyszył gwiazdom polskiej 
sceny muzycznej takim jak: Zbi-
gniew Wodecki, Mateusz Ziół-
ko, Kuba Jurzyk czy Sylwia 
Lorens. Tym razem wystąpił 
z Marcinem Jajkiewiczem, ak-
torem i wokalistą musicalowym, 
jazzowym i rozrywkowym, ab-
solwentem Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. M. Jajkiewicz 
współpracuje z Teatrem Mu-
zycznym w Łodzi, gdzie wciela 
się w role Jeana Valjeana w mu-
sicalu „Nędznicy” i Lwa Alexa 
w musicalu „Madagaskar”.

– Chcę podziękować pani Annie 
Roj, za to że te diamenty, których 
na początku było kilkanaście, 
a dziś jest ich prawie 100, przeję-
ła Pani i pięknie oszlifowała. Dzi-
siejszy koncert jest dowodem na 
to, jak fantastycznym brylantem 
jest zespół Fermata – mówił wójt 
gminy Zielonki Bogusław Król.

A jakie były początki zespo-
łu Fermata? Grupa przyjaciół, 
śpiewająca wcześniej w pa-
rafialnej scholi w Zielonkach, 
wystąpiła podczas spotkania 
opłatkowego w Bibicach. Z cza-
sem okazało się, że wspólne 
muzykowanie jest miłe i pojawił 
się pomysł, aby kontynuować je 
na regularnych próbach. Roz-

Zespół Fermata śpiewa już 15 lat

Z młodzieżą zaśpiewał Marcin Jajkiewicz
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poczęły się one w marcu 2007 r. Pierwszy skład 
zespołu liczył 8 osób, ale już po pierwszych prze-
słuchaniach się powiększył. Od początku zespół 
prowadziła Anna Roj, wtedy studentka Akademii 
Muzycznej w Krakowie, a powstający zespół pod 
swoje skrzydła przyjęło Centrum Kultury, Promo-
cji i Rekreacji w Zielonkach. Dziś zespół liczy po-
nad 80 członków. Ze względu na duży przedział 
wiekowy uczestników praca w zespole odby-
wa się w grupach: MiniFermata, grupy dziecię-
ce, młodzieżowy chór, skład kameralny oraz 
zespół instrumentalny. Od 2009 r. próby odbywa-
ją się w Zielonkach w budynku CKPiR, Centrum 
Integracji Społecznej, a od zeszłego roku próby 
najmłodszej grupy MiniFermaty odbywają się tak-
że w Folwarku Kultura w Owczarach, filii Centrum 
Kultury.

– Dziękuję za pracę, za te wszystkie lata, dzięki 
którym dziś możemy obserwować kilka pokoleń 
młodych adeptów, miłośników muzyki, którzy do-
skonale, jak to było widać podczas koncertu, ba-
wili się na scenie. Dziękuję Pani za to, że potrafi 
Pani połączyć pasje i przekazać profesjonalizm. To 
widać i jesteśmy z tego dumni – mówił przewod-
niczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko.

– Dziękuję Państwu za to, że jesteście tak licznie, 
za to że chcecie nas widzieć, słuchać, chcecie 
z nami być i trzymacie za nas kciuki, pomagacie 
gdy czasami są jakieś niepowodzenia. Dzięki Wam 
mamy siłę, żeby stawać się lepszymi. Dajecie nam 
wiarę w siebie. Dziękujemy za to – mówiła do ze-
branych Anna Roj, która od 15 lat dyryguje zespo-
łem Fermata.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego i Powiatu Kra-
kowskiego. Patronat honorowy objął Wójt Gminy 
Zielonki Bogusław Król. Patronat medialny spra-
wowali: Dziennik Polski, Radio Kraków oraz Wia-
domości Lokalne Gminy Zielonki. Partnerami 
wydarzenia były firmy WW Sound&Light Wojciech 
Kokoszka oraz Firma SZOK Daniel Kostrzewa i Mi-
chał Pawluś. Wydarzenie wsparły firmy: Artre, 
Ogród Niemczewskich, Gospoda Obażarciuch, 
Pracownia Królewska Dorota Król oraz Studio Uro-
dy Agata.

KB, fot. MKF

Zespół wykonał m.in. utwory musicalowe i filmowe

Cztery projekty 
z unijnym 
dofinansowaniem
Publikacja książki o pucherokach, zakup 
strojów regionalnych oraz wydanie płyty 
zespołu Fermata to projekty, które uda się 
zrealizować dzięki funduszom pozyska-
nym z grantu Lokalne Dziedzictwo Kulturo-
we oraz Publikacje.

Stowarzyszenie Działalności Artystyczno-Kultu-
rowej Fermata wyda płytę CD z okazji 15-lecia 
działalności dziecięco-młodzieżowego zespo-
łu Fermata. Na pamiątkowej płycie zaśpiewają 
wszystkie grupy Fermaty. Zabrzmią piosenki z to-
warzyszeniem zespołu instrumentalnego oraz 
dwa utwory a capella. W ramach projektu wyko-
nane zostaną zdjęcia na okładkę płyty i profesjo-
nalne nagranie studyjne.

„Bądź jak Pucherok” to tytuł książki, promującej 
unikatowy zwyczaj kultywowany w gminie Zielon-
ki. Nad opracowaniem graficznym i koncepcją 
pracować będzie Paweł Kołodziejski, autor grafi-
ki do gry planszowej „Pucheroki” oraz książeczki 
„Bądź jak Pucherok”. Projekt będzie realizowany 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki 
w porozumieniu z CKPiR w Zielonkach. 

 W ramach zdania „Wystrojone Węgrzce” zosta-
ną zakupione stroje ludowe dla Izby Regionalnej 
w Zielonkach, które będą udostępniane na potrze-
by mieszkańców parafii, w obręb której wchodzą 
miejscowości: Węgrzce, Bosutów, Boleń. Projekt 
realizować będzie Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Zielonki.

O nowe stroje krakowskie wzbogaci się też dzie-
cięcy zespół Czerwone Korale, działający przy 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielon-
kach, które będzie realizować projekt. Będą to 
stroje krakowskie dla 15 dziewczynek i 8 chłop-
ców. 

Powyższe operacje mają na celu wsparcie pod-
miotów działających w sferze ochrony, zachowa-
nia i/lub promocji dziedzictwa lokalnego obszaru 
objętego wdrażaniem LSR przez LGD Stowarzy-
szenie Korona Północnego Krakowa – II edycja, 
realizowane w ramach projektu grantowego LGD 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Red. KB
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Pucheroki chodzą, oracje 
głoszą – i znów spotykają 
się na przeglądzie!
W Niedzielę Palmową w Bibicach zrobiło się bardzo kolo-
rowo – pucheroki z różnych miejscowości w gminie Zie-
lonki przybyły tłumnie do centrum Bibic, by zaprezentować 
się na scenie podczas Gminnego Przeglądu Pucheroków. 
Wystąpiło blisko 100 całkiem małych i większych puche-
roków. Ich występy podziwiał tłum kilkuset widzów – wi-
dać, że po dwóch latach pandemicznej przerwy wszyscy 
stęsknili się za tym unikatowym, barwnym zwyczajem. Or-
ganizatorami wydarzenia byli: Centrum Kultury, Promo-

cji i Rekreacji w Zielonkach 
wraz z sołectwem Bibice 
i Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Bibicach.

Kolorowa, wysoka czapka, ko-
żuszek wywrócony futrem na 
wierzch, przepasany słomia-
nym powrósłem i umazana sa-
dzą twarz, a w rękach koszyczek 
i laska – to znaki rozpoznawcze 
pucheroków chodzących w Nie-
dzielę Palmową po wsiach, by 
zebrać wiktuały na zbliżające 
się święta. Ten unikatowy zwy-
czaj, wywodzący się z sięgającej 
XVII wieku tradycji krakowskich 
żaków, jest do dziś kultywowa-
ny w gminie Zielonki, najsilniej 
w Bibicach, też w Trojanowi-
cach i Zielonkach. W Niedzielę 
Palmową na Rynku w Bibicach 
w gminie Zielonki można było 
zobaczyć pucheroki i posłuchać 
ich oracji, czyli śmiesznych ry-
mowanek. Na scenie zaprezen-
towały się pucheroki nie tylko 
z tych miejscowości, ale i np. 
z… Przybysławic, Korzkwi, Ow-
czar i Węgrzc.

Przegląd rozpoczął dyrek-
tor CKPiR w Zielonkach Marek 
Płachta, który na scenę zaprosił 
wójta gminy Zielonki Bogusława 
Króla i sołtysa Bibic Tadeusza 
Łyska – a ten ubrany w trady-
cyjny strój pucheroka powitał 
zebranych pucherokową ora-
cją. Przed prezentacjami pu-
cheroków, o Bibicach i zwyczaju 
opowiedział Józef Plewniak – 
kierujący zespołem Bibiczanie 
społecznik, miłośnik folkloru, 
mieszkaniec Bibic.

Na scenie, jako pierwsze poja-
wiły się pucheroki-przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego 
w Węgrzcach z siedzibą w Bibi-
cach, które przygotowywały się 
pod opieką Agnieszki Babisz, 
Moniki Mikulskiej-Luty i Magda-
leny Wójcik; a następne po nich 
dzieci z Samorządowego Przed-
szkola w Zielonkach pod opie-
ką Katarzyny Olesińskiej. Swe 
oracje wygłaszali do obecnych 
na scenie bibickich gospodyń, 
które wręczały im – jak zwy-
czaj każe – po tradycyjnym jaj-

Na przeglądzie można usłyszeć ze sceny oracje pucheroków i podziwiać 
ich stroje

Figurki Pucheroka przypominają o tym, że w Niedzielę Palmową można 
spotkać w Bibicach dzieci kultywujące ten zwyczaj
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ku i słodkim przysmaku, a od dyrektora Centrum Kultury dostawali 
w nagrodę książeczkę „I Ty zostań pucherokiem!”, drewniany brelok 
z podobizną pucheroka oraz też coś dla regeneracji sił po występie. 
A występy przedszkolaków należy uznać za bardzo udane, pierwsze 
koty za płoty, jak to mówią.

Następnie na scenie pokazały się pucheroki „niezrzeszone” i te 
najmłodsze, bo zaledwie kilkumiesięczne, rzecz oczywista – wspie-
rane przez rodziców – byli to Ignacy z tatą i Gabriel z mamą. W stro-
jach pucheroków prezentowali się rozkosznie, choć oracji rzec 
jeszcze nie mogli.

Dzieci z Koła Artystycznego „Mali Twórcy” ze Szkoły Podstawowej 
w Bibicach, przygotowane przez nauczycielkę Iwonę Strojek i wspie-
rane przez grupę Bibiczanie zaprezentowały się na scenie w cieka-
wym przedstawieniu „Pucherok z wizytą u gospodarzy”, a po nich 
na scenie z pieśniami wystąpili Bibiczanie wraz z Jurajską Kapelą 
Folklorystyczną Gminy Zielonki.

Na scenie pokazały się też pucheroki ze Szkoły Podstawowej w Korz-
kwi z siedzibą w Przybysławicach, które przygotowały się pod opie-
ką Małgorzaty Kruczek. To dowód na to, że unikatowy zwyczaj nie 
tylko nie zamiera, ale w gminie Zielonki zatacza coraz szersze kręgi 
– pierwotnie bowiem, występował w Krakowie i wsiach wokół mia-
sta, nie przekroczył jednak granicy zaboru austriackiego (Korzkiew, 
Przybysławice, Owczary były już w zaborze rosyjskim, stąd zwyczaj 
nie był tam znany). 

Po uczniach szkoły z Przybysławic wkroczyły dzieci, mające pu-
cherokowanie niemal we krwi, bo przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, reprezentujące Bibice: Szkołę Podstawową i sołectwo. 
Te pierwsze przygotowała Anna Węgrzynowicz-Szastak, te drugie 
Józef Plewniak. Na tegorocznym Przeglądzie Pucheroków niestety 
zabrakło najbardziej znanego i najstarszego bibickiego pucheroka 
– regionalisty i kustosza Izby Regionalnej w Bibicach pana Henry-
ka Banasia, któremu nie pozwoliło na to zdrowie. To on w swojej 
książce „Bibicka pieśń” spisał m.in. oracje pucheroków, z których 
korzystały i nadal korzystają pokolenia. Pana Henryka dzielnie za-
stępowały żona Maria i wnuczka Anna Sobczyk, które otwarły pod-
woje regionalnego muzeum – Izby Bibickiej – dla zwiedzających. 
W imieniu tegorocznych pucheroków, organizatorów i widzów 
przeglądu życzymy panu Henrykowi jeszcze wielu lat w dobrym 
zdrowiu!

Jako kolejne w inscenizacji 
„Pucherok z wizytą gospoda-
rzy” zaprezentowały się dzieci 
z Przedszkola Samorządowego 
w Węgrzcach z siedzibą w Bibi-
cach, przygotowane też przez 
A. Babisz, M. Mikulską-Luty 
i M. Wójcik, a po nich maluchy 
z Niepublicznego Przedszko-
la „Zielone Nutki” z Trojanowic, 
pod opieką Dagmary Czepiec. 
Zwyczaj pucheroków w Troja-
nowicach nie zamiera, co cieszy 
tym bardziej, że nieodżałowany 
trojanowicki regionalista Stani-
sław Siwek aż do swej śmierci 
w 2008 r. wkładał ogrom starań 
w kultywowanie zwyczaju pu-
cheroków – m.in. latami zwy-
czaj ten przypominał miastu, 
jeździł z grupami pucheroków 
do Krakowa i prowadził w Do-
mach Kultury zajęcia dla dzieci 
i dorosłych o zwyczaju, a także 
prezentował ten zwyczaj z troja-
nowickimi grupami pucheroków 
każdego roku podczas Korowo-
du Zwyczajów Wielkanocnych 
w Krakowie w Niedzielę Palmo-
wą.

Dla urozmaicenia występów pu-
cheroków na scenie pojawiły się 
jeszcze, oprócz wymienione-
go już zespołu Bibiczanie i Ju-
rajskiej Kapeli Folklorystycznej 
Gminy Zielonki pod kierowni-
ctwem Jana Regulskiego; tak-
że zespoły folklorystyczne, które 
tańczyły i śpiewały – młodzie-
żowy Folklove i dziecięcy Czer-
wone Korale – oba prowadzone 
przez Magdalenę Żbik. Zespo-
ły wykonały m.in. pieśń „Hej, 
sokoły!” dla wsparcia naszych 
ukraińskich sąsiadów i gości. 
Rozstrzygnięto konkurs na naj-
większe jajo – I miejsce zajęła 
kl. IIF, II miejsce – kl. IIB – obie 
ze Szkoły Podstawowej w Bibi-
cach; a III miejsce – Zuzia Lan-
ger; przyznano też wyróżnienia 
– dla Benedykta Banasia i Mai 
Arden. Nie wyłoniono natomiast 
zwycięzcy w konkursie na naj-
bardziej tradycyjnie ubranego 
pucheroka – jak powiedziała 
Katarzyna Żak, która z ramie-
nia CKPiR w Zielonkach impre-
zę przygotowywała i prowadziła, 
dzieci były tak doskonale ubra-
ne, że należałoby nagrodzić 

Sięgający korzeniami XVII w. zwyczaj pochodzi od krakowskich żaków, 
przejęli go chłopcy z podmiejskich wsi
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niemalże wszystkich. Chwała 
wam, zatem, pucheroki za to!

Wśród kilkuset widzów tego-
rocznego Gminnego Przeglądu 
Pucheroków była i 33-osobo-
wa grupa z krakowskiego Koła 
Grodzkiego PTTK. Dla widzów 
rozłożono też, tuż obok Izby Re-
gionalnej, wielkoformatową grę 
planszową „Pucheroki” – gra-
li młodsi i całkiem starsi. Cze-
kało stoisko Centrum Kultury, 
Promocji i Rekreacji w Zielon-
kach, na którym można było 
otrzymać lub zakupić puchero-
kowe pamiątki: grę planszową 
„Pucheroki”, książeczkę „I Ty 
zostań Pucherokiem!” z zagad-
kami, kolorowankami i łami-
główkami – dla najmłodszych, 
dopiero aspirujących do miana 
pucheroka – kolekcję magne-
sów z pucherokami z minionych 
przeglądów, kubki i zakładki 
z podobizną pucheroka, puche-
rokowe ulotki; a także monogra-
fię, album fotograficzny i mapę 
gminy Zielonki.

Była też wystawa archiwalnych 
fotografii oraz świąteczny kier-
masz, a na nim wiele wielkanoc-
nych ozdób, wykonanych przez: 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy z Woli Zachariaszowskiej; 
Koło Gospodyń Wiejskich „Przy-
jaciele Brzozówki”, Stowarzy-
szenie „Perła Pękowic”, a także 
Lucynę Marchewkę i Ewę Mit-
kę. Pysznym żurkiem występu-
jących ugościło Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bibic.

Organizatorami Gminnego Prze-
glądu Pucheroków byli: CKPiR 
w Zielonkach oraz sołectwo Bibi-
ce i KGW w Bibicach. Wszystkim 
zaangażowanym w przygoto-
wania tegorocznego Gminnego 
Przeglądu Pucheroków, a także 
występującym, wspierającym 
ich i im kibicującym serdecznie 
dziękujemy!

Podobało Wam się? Chcecie 
więcej dowiedzieć się o pu-
cherokach? Odwiedźcie wirtu-
alne muzeum tego zwyczaju: 
muzeumpucheroka.pl. Może i Ty 
zostaniesz Pucherokiem?

MKF

Już po raz dziewiąty 
– razem na rowerach 
po gminie Zielonki
Prawie 900 rowerzystów wzięło udział w IX Rajdzie Rowero-
wym po gminie Zielonki, organizowanym 18 czerwca przez 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach i gminę 
Zielonki. Start i meta tegorocznego rajdu miały miejsce na 
Placu Józefa Kusia w Woli Zachariaszowskiej.

Od godziny 8.00 wydawano pakiety startowe. Malowniczy teren gmi-
ny obfituje w przewyższenia, trzeba mieć zarówno sporo siły, by wy-
jechać na niektóre z nich, ale i sprawny sprzęt, by z nich bezpiecznie 
zjechać. Dlatego na wstępie zapraszano właścicieli rowerów do 
sprawdzenia hamulców na stoisku firmy Elmar. Rowerzyści wyje-
chali na trasę dłuższą 25-kilometrową w kilku rundach, tak samo na 
trasę krótszą 10-kilometrową. Nad organizacją rajdu czuwało CKPiR 

Na rajd przyjechaliście całymi drużynami

Radością było widzieć znowu tyle osób na starcie
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Przy akrobacjach statystowali nieustraszeni uczestnicy rajdu

Na koniec wiele emocji dostarczyło losowanie nagród

z dyrektorem Markiem Płachtą, imprezę prowadził Paweł Plewa. 
Na starcie przywitał wszystkich wójt gminy Bogusław Król. Miesz-
kańcom i gościom na rowerach towarzyszyli m.in.: przewodniczący 
Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radni gminy Romana Toft 
i Tadeusz Łysek, radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny.

Trasa krótsza, m.in. dla rodzin z małymi dziećmi, wiodła ona obok 
dawnego dworu w Garlicy Murowanej (w której stacjonuje teraz 
Stacja Doświadczalna Uniwersytetu Rolniczego); fortu Marszowiec 
w Zielonkach i wąwozu Kamieniec w Bibicach. Jadąc dłużej dojeż-
dżało się do północnych krańców gminy Zielonki, przez Dolinę Korz-
kiewki obok zamku i kościoła w Korzkwi. Na trasie bezpieczeństwa 
pilnowali strażacy-ochotnicy z jednostek OSP z gminy Zielonki oraz 
policjanci z Komisariatu w Zielonkach i Komendy Powiatowej Policji 
w Krakowie.

Z obu tras rowerzyści wracali do Woli Zachariaszowskiej, by bawić 
się na rajdowym pikniku.

Na mecie, ale również w czasie, gdy rowerzyści byli na trasie, cze-
kały na uczestników i kibiców atrakcje dla dzieci: animacje z Dre-
amlandią, wielkoformatowa gra Pucheroki, bańki mydlane, karuzela, 
dmuchana zjeżdżalnia, stoisko szkoły językowej Leonardo, lody 
i gofry. Warsztaty ekologiczne przyciągały zainteresowanych eks-

perymentami np. chemicznymi. 
Zorganizowało je Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Zielonki ze 
studenckim kołem naukowym fi-
zyków Bozon z AGH.

Eko Team Zielonki z Urzę-
du Gminy zapewniał doradz-
two m.in. w zakresie wymiany 
pieców i Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, do któ-
rej trzeba się wpisać do końca 
czerwca.

Widzów przyciągnęło show ro-
werowe Mateusza Kowalczyka, 
w którym nie tylko mistrz akro-
bacji rowerowej musiał wykazać 
się odwagą. Śmiałków do asy-
stowania przy mrożących krew 
w żyłach pokazach nie brako-
wało.

Kulminacyjnym momentem IX 
rajdu było losowanie nagród, 
szansę w losowaniu miał każ-
dy posiadacz numeru startowe-
go. Rozlosowano kilkadziesiąt 
pakietów złożonych z plecaków 
z upominkami od gminy Zielonki 
oraz atrakcyjnych kart podarun-
kowych do sklepów: ze sprzę-
tem elektronicznym, ubraniami, 
biżuterią i salonu optycznego.

Stoiska gastronomiczne i wiele 
atrakcji zapewnili partnerzy rajdu 
– sołectwo Wola Zachariaszow-
ska z sołtysem Arturem Kwiet-
niem, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wolanie” i OSP z Woli Zacha-
riaszowskiej. Trasa mogła dać 
w kość, ale jak potem smako-
wały potrawy z grilla i zupy ser-
wowane przez „Wolan”! Zagrała 
Orkiestra Dęta „Wola”, a dzień 
zwieńczyła zabawa taneczna do 
muzyki grupy „Swawola Band”. 
Rajd, prócz już wymienionych 
organizatorów, wspomogli dru-
howie z OSP, harcerze ze Szcze-
pu Zielonego oraz brygada go-
spodarcza z Urzędu Gminy 
Zielonki, o bezpieczeństwo dba-
li ratownicy medyczni. Galeria 
Bronowice sponsorowała bony 
podarunkowe.

Dziękujemy i tak jak napisaliście 
pod zdjęciami z rajdu na FB: 
„Widzimy się za rok”.

IO
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Bibiczanka – 
wysportowana 30-latka
30-lecie Klubu Sportowego Bibiczanka świętowano 4 i 5 
czerwca na obiektach klubowych w Bibicach. Były turnieje, 
wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom klubu oraz 
pucharów i listów gratulacyjnych dla zarządu klubu. Goście 
dopisali, nie zabrakło wspomnień i sportowych emocji.

Bibiczanka powstała w 1992 r. z inicjatywy Marcina Krawczyka, Wła-
dysława Figla, Marka Rożka i Jerzego Króla, w dynamicznie zmie-
niającej się po okresie komunizmu Polsce, gdy prezydentem był 
Lech Wałęsa, a wójtem gminy Zielonki Marek Nawara. Po 10 latach 
klub świętował awans do klasy A, a po 25 latach do krakowskiej 
ligi okręgowej. W swojej historii Bibiczanka miała trzech prezesów: 
Marcina Krawczyka, Stefana Łyska i Jerzego Króla. Dziś w Akade-
mii Piłkarskiej Bibiczanki trenuje 120 zawodników, którzy rywalizują 
w turniejach i rozgrywkach ligowych od skrzata do juniora młodsze-
go, a drużyna seniorów ze zmiennym szczęściem w klasie A. Aktu-
alnie zarząd klubu to: Jerzy Król – prezes, Wojciech Gwóźdź – jego 
zastępca, Marek Rechemtiuk – skarbnik, Kamil Klimczyk – sekretarz 
oraz członek Paweł Kurczek. 

Dwudniowy program obchodów jubileuszu 30-lecia KS Bibiczan-
ka był bogaty. W sobotę 4 czerwca odbył się turniej MZPN Orlików 
Młodszych, mecz II ligi okręgowej juniorów młodszych KS Bibiczanka 
– KS Wieczysta Kraków (zakończony wynikiem 1:1) i mecz towarzy-
ski drużyn seniorów KS Bibiczanka – KS Hutnik Kraków (podstawowy 
skład Hutnika pokonał Bibiczan 13:1). 

W sobotę wręczono też odzna-
czenia zasłużonym klubowym 
działaczom. Odznaczenia Mało-
polskiego Związku Piłki Nożnej 
otrzymało sześć osób. Brązo-
wą odznakę: Wojciech Gwóźdź 
i Mariusz Skrzyński; srebrną An-
toni Banaś i Marcin Krawczyk 
(pierwszy prezes klubu); a złotą 
Stefan Łysek i Jerzy Król – pre-
zesi KS Bibiczanka. Medalem 
w kasecie 110 lat Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej uhonoro-
wano sam KS Bibiczanka.

Wójt gminy Zielonki Bogusław 
Król i przewodniczący Rady 
Gminy Mirosław Golanko prze-
kazali na ręce prezesa klubu 
Jerzego Króla list gratulacyjny. 
Napisano w nim: „Mówi się, że 
sport kształtuje charaktery, uczy 
wytrwałości, konsekwencji i od-
wagi. Uczy wygrywać, a także 
znosić porażki. Sport to nie tylko 
magia zawodów, wygranych me-
czy, wzruszeń. To także, a może 
przede wszystkim, twarda szko-
ła życia. Za trud wychowawczy, 
zaangażowanie i serca włożone 
w pracę z dziećmi i młodzieżą 
naszej gminy wszystkim trene-
rom, działaczom, pracownikom 
oraz władzom klubu serdecz-
nie dziękuję.” Życzenia i gratu-
lacje złożył też przewodniczący 
Rady Gminy Zielonki Mirosław 
Golanko. Podziękował zarzą-
dowi klubu za dbanie nie tylko 
o sportowe przygotowanie mło-
dzieży, ale i dbałość o sportową 
infrastrukturę, którą klubom za-
pewnia gminny samorząd. Soł-
tys Bibic i zarazem radny gminy 
Tadeusz Łysek wręczył na ręce 
prezesa Bibiczanki Jerzego Kró-
la medal 850-lecia Bibic mówiąc: 
– W imieniu społeczności Bibic 
dziękuję za radość zwycięstw, 
godne znoszenie porażek, za 

Rozegrano m.in. mecz towarzyski seniorów KS Bibiczanka i KS Hutnik

Przedstawiciele samorządu złożyli władzom klubu jubileuszowe gratulacje, 
wręczono też odznaczenia zasłużonym działaczom klubowym



39

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 2-3 (164-165)/2022

kształtowanie charakterów i roz-
wijanie talentów. 

Również Małopolskie Zrzesze-
nie LZS w Krakowie odznaczyło 
18 zasłużonych działaczy i za-
wodników. Brązowe odznacze-
nie otrzymali: Jakub Raj, Kamil 
Klimczyk, Przemysław Kraw-
czyk, Paweł Kurczek, Łukasz 
Flaga, Paweł Wiliński, Wojciech 
Pacura, Janusz Skorupa, Kazi-
mierz Wiliński, Wacław Łysek; 
srebrne: Marek Rechemtiuk, 
Marcin Kurczek, Marek Ma-
łek, Zdzisław Palmowski; a zło-
te: Paweł Krawczyk, Wojciech 
Gwóźdź, Mariusz Skrzyński 
i Marcin Krawczyk. Dodatkowo 
Zarząd Główny LZS złotymi me-
dalami Zasłużony dla Ludowych 
Zespołów Sportowych nagrodził 
wójta Bogusława Króla i prezesa 
Jerzego Króla.

W sobotę pogoda niestety spłata-
ła figla – ostatni mecz towarzyski 
drużyn seniorów KS Bibiczanka – 
KS Hutnik Kraków rozegrano już 
w strugach deszczu.

W niedzielę w programie jubileu-
szu były: mecz III ligi okręgowej 
młodzików KS Bibiczanka – KS 
Orzeł Iwanowice (3:3), turniej 
szkoleniowy żaków starszych 
(zwyciężył Hutnik, zaraz za nim 
uplasowała się Bibiczanka), 
wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym, mecz drużyn old-
bojów KS Bibiczanka – KS Cle-
pardia Kraków (po karnych 3:1 
wygrała Clepardia). 

– W imieniu zarządu klubu prag-
nę podziękować wójtowi, rad-
nym, sołtysowi oraz wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
jubileuszu i w nim uczestniczyli, 
a także sponsorom i oldbojom. 
Tym ostatnim za to, że się zmo-
tywowali – szczególnie czterem, 
którzy są od początku w klubie: 
Kazimierzowi Wilińskiemu, Ja-
nuszowi Skorupie, Zdzisławowi 
Palmowskiemu i Pawłowi Kraw-
czykowi. Bardzo udany jubile-
usz, połączony z dniem dziecka, 
z tego co słyszę zadowoleni są 
zarówno mieszkańcy, klub, jak 
i zawodnicy, więc tym bardziej 
wszystkim jeszcze raz dziękuję – 
podsumowuje prezes Jerzy Król. 

MKF

Bibicki Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w Bibicach to mnóstwo atrakcji, które cze-
kały 4 czerwca na najmłodszych na dolnym boisku KS Bibi-
czanka. Organizatorami wydarzenia były: sołectwo Bibice, 
OSP Bibice oraz KS Bibiczanka.

Choć pogoda trochę postraszyła, nikt się jej nie uląkł i zgodnie 
z planem były: strażackie atrakcje, zabawy z harcerzami ze Szcze-
pu Zielonego i Krainą Twórczości. Ogromnym powodzeniem cie-
szył się symulator dachowania i wspinaczka pod okiem strażaków. 
Najmłodsi mogli zmierzyć się z wężem strażackim i poćwiczyć, jak 
gasić pożar. Była też prezentacja strażackiego i policyjnego sprzętu 
oraz szkolenie z pierwszej pomocy, a Inspekcja Transportu Publicz-
nego rozdawała odblaskowe kamizelki i czapeczki. Nie zabrakło – 
jak zwykle przy takich okazjach – malowania twarzy i dmuchańców. 
To było kilka godzin świetnej zabawy, nie tylko dla najmłodszych. 
– Na Bibickim Dniu Dziecka dzieci bawiły się artystycznie, eduka-
cyjnie, sportowo, rekreacyjnie. Wspierali ich w zabawie: straża-
cy, harcerze, Kraina Twórczości, pracownicy naukowi Uniwersytetu 
Pedagogicznego, policjanci. Było warto – podsumowuje sołtys Bibic 
Tadeusz Łysek.

Tego dnia działo się w Bibicach – równocześnie na górnym boisku 
świętowano 30-lecie KS Bibiczanka. Ale o tym już w osobnym tek-
ście na stronie obok.

MKF

Najmłodsi ćwiczyli gaszenie pożarów

Strażacy zapewnili też możliwość wspinaczki
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Katarzyna Gawłowa 
inspiruje przedszkolaków 
z Zielonek
13 maja w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach ot-
warto wystawę prac dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Zielonkach. Prace powstały w wyniku realizacji projek-
tu edukacyjnego „Cztery pory roku w twórczości Katarzyny 
Gawłowej”. Wydarzenie uświetniły występy przedszkola-
ków, zaśpiewały także przedstawicielki delegacji z Ukrai-
ny, która przybyła na zaproszenie Powiatu Krakowskiego. 
Na wernisażu nie zabrakło znamienitych gości.

Gości powitali dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zielonkach 
Kinga Dziedzic i dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zie-
lonkach Marek Płachta. Na scenie przedszkolaki wystąpiły wraz z ro-
dzicami w inscenizacji nawiązującej do postaci Katarzyny Gawłowej. 
W rolę malarki wcieliła się nauczycielka z zieloneckiego przedszkola 
Aleksandra Kamińska. Nauczycielki, dyrekcja oraz pracownicy zie-
loneckiego przedszkola wspierani przez dyrektorów CKPiR w Zie-
lonkach Marka Płachtę i Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusza 

Przedszkolaki wzorem malarki Katarzyny Gawłowej wykonały bogate 
w kolory prace plastyczne i wystąpiły w przedstawieniu o niej

Wystąpił też zespół śpiewaczy z Ukrainy, który przyjechał na zaproszenie powiatu krakowskiego

Zielińskiego zatańczyły polone-
za. Wystąpił zespół śpiewaczy 
z Ukrainy, który przyjechał do 
Polski na zaproszenie powiatu 
krakowskiego. Panie przyjecha-
ły z miejscowości Nowy Rozdół, 
nieopodal Lwowa, gdzie prowa-
dzą naukę języka polskiego oraz 
kultury.

W uroczystości wzięli udział tak-
że: starosta powiatu krakow-
skiego Wojciech Pałka, wice-
starosta Arkadiusz Wrzoszczyk, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Krakowskiego Piotr Goraj, wice-
przewodniczący Marek Piekara 
oraz członek zarządu powiatu 
Tadeusz Nabagło; radni powiatu 
krakowskiego: Wojciech Bosak, 
Wojciech Karwat, Jarosław Raź-
ny, a także wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Zielonki Marzena 
Gadzik-Wójcik, radni gminy Lu-
cyna Zielińska, Aneta Szablow-
ska, Krzysztof Krzyworzeka; ko-
mendant gminny OSP w gminie 
Zielonki Jan Palimąka oraz pro-
boszcz zieloneckiej parafii Tade-
usz Kozak i sołtys Zielonek Wła-
dysław Orzechowski.

– Dziękuję za to, że potrafi-
cie i chcecie wykorzystać twór-
czość lokalnej malarki, jaką 
jest Katarzyna Gawłowa. Gra-
tuluję fantastycznego występu 
najmłodszych i dziękuję rodzi-
com, że tak pięknie dzieci przy-
stroili. Na szczególną uwagę 
zasługuje ten zielonecki stój 
krakowski, który w tym roku bę-
dzie miał swoje pierwsze święto 
w Zielonkach. Dziękuję, że kulty-
wujecie folklor podkrakowski, bo 
jest to bardzo ważne – mówił do 
zebranych wójt gminy Zielonki 
Bogusław Król.

KB
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Gimnastyczki z Polski 
i Ukrainy spod skrzydeł 
„Sokoła” w Zielonkach
Pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu zawodniczek 
z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kra-
kowie odbył się w hali sportowej w Zielonkach. Wśród gim-
nastyczek prezentujących swoje umiejętności znalazły się 
nie tylko Polki, ale i Ukrainki, które od wybuchu wojny kon-
tynuują treningi w Krakowie – w krakowskim Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”. Na widowni zasiedli ukraińscy 
uczniowie oddziałów przygotowawczych ze Szkoły Podsta-
wowej w Zielonkach i ich polscy koledzy z tej samej szkoły.

Wystąpiło 20 gimnastyczek. Młode ukraińskie zawodniczki, które za-
prezentowały się w Zielonkach pochodzą z różnych części Ukrai-
ny, m.in.: Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Lwowa. Podczas pokazu 
wystąpiły też cztery zawodniczki krakowskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Na początek pokazu gimnastyczki wniosły flagi 
– polską i ukraińską. Zaprezentowały swe umiejętności indywidual-
nie z: piłką, wstążką, obręczą, parą maczug oraz wystąpiły razem, 
we wzruszającym układzie taneczno-akrobatycznym. 

W Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie ćwiczą dzieci 
i młodzież od 6 do 18 lat. Po inwazji Rosji na Ukrainę, wśród mło-
dzieży polskiej treningi kontynuuje w krakowskim „Sokole” też około 
40 zawodniczek z Ukrainy pod okiem trenerki Viktorii Ivaniv, mistrzy-

ni w gimnastyce artystycznej, do 
wybuchu wojny trenerki lwow-
skiego klubu „Bagira”.

Do pokazu w Zielonkach doszło 
z inicjatywy Stanisława Dobosza, 
związanego z krakowskim „So-
kołem” profesora AGH i miesz-
kańca Zielonek. W spotkaniu 
uczestniczyli też prezes zarządu 
„Sokoła” Konrad Firlej i jego za-
stępca Andrzej Łopata. Władze 
gminy Zielonki reprezentował 
wójt gminy Zielonki Bogusław 
Król, była też dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach Bo-
żena Nowak oraz dyrektor Cen-
trum Kultury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach Marek Płachta.

– Bardzo fajne integracyjne spot-
kanie. Wszyscy jesteśmy pod 
wrażeniem umiejętności gimna-
styczek – powiedziała dyrektorka 
Szkoły Podstawowej w Zielon-
kach Bożena Nowak, która za-
chęcała młode zawodniczki do 
tego, by nie zrażały się przeciw-
nościami losu i nadal wytrwale 
trenowały.

W gminie Zielonki po agresji 
na Ukrainę w trzech szkołach 
uruchomiono sześć oddziałów 
przygotowawczych dla ukraiń-
skich dzieci. W Szkole Podsta-
wowej w Zielonkach w trzech 
oddziałach uczyło się ponad 
60 uczniów, a łącznie w trzech 
gminnych szkołach w: Zielon-
kach, Bibicach i Przybysławi-
cach 125 ukraińskich uczniów. – 
Mają wszystkie przedmioty, które 
są przewidziane w polskiej szko-
le, m.in. po 6 godzin języka pol-
skiego tygodniowo. Bardzo do-
brze się adaptują. Na początku 
zorganizowaliśmy dla nich spot-
kanie zapoznawcze z polskimi 
uczniami, pod opieką pani pe-
dagog i nauczycielki języka an-
gielskiego. W każdym oddziale 
przygotowawczym, oprócz na-
uczycieli, są asystentki nauczy-
cieli mówiące po ukraińsku. Sta-
ramy się urozmaicać naszym 
nowym ukraińskim uczniom czas 
– m.in. we współpracy z Centrum 
Kultury w Zielonkach odbyły się 
warsztaty ceramiczne, byli też na 
wycieczce z przewodnikiem po 
Krakowie – relacjonuje dyrektor 
SP w Zielonkach Bożena Nowak.

MKF

Swoje umiejętności prezentowały gimnastyczki z dwóch krajów

Występ gimnastyczek oglądali polscy i ukraińscy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach
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Węgrzce świętują 
imieniny Wyspiańskiego
Już od dekady mieszkańcy Węgrzc uroczyście obchodzą 
imieniny Stanisława Wyspiańskiego. Impreza zapocząt-
kowana w 2013 r. przez miejscową filię gminnej bibliote-
ki publicznej na stałe wpisała się w kalendarz węgrzeckich 
wydarzeń kulturalnych.

W tym roku, po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, 9 maja, 
po raz kolejny barwny korowód ubranych w tradycyjne stroje ludo-
we dorosłych i dzieci przemaszerował węgrzeckimi ulicami, aby zło-
żyć kwiaty pod obeliskiem ustawionym w miejscu niegdysiejszego 
domu Wyspiańskiego. Najbardziej wszechstronny twórca Młodej 
Polski spędził bowiem w podkrakowskiej miejscowości ostatnie mie-
siące swojego życia, na przełomie lat 1906/1907.

Lokalne władze samorządowe reprezentowały sołtys Węgrzc, a zara-
zem radna gminy Zielonki Magdalena Listoś oraz radna gminy Zofia 
Kot. Wśród uczestników wydarzenia znalazły się też członkinie Dys-
kusyjnego Klubu Książki funkcjonującego przy węgrzeckiej filii biblio-
teki. Nie zabrakło przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców 
naszej gminy. Na przemarsz wraz z dyrekcją i gronem pedagogicz-
nym przybyli uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Bibi-
cach noszącej imię Stanisława Wyspiańskiego. W korowodzie licznie 
uczestniczyły dzieci przedszkolne – w imprezie wzięły udział delegacje 
z Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach 
oraz Niepublicznego Przedszkola „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach.

Uroczystość pod pomnikiem otworzył dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Zielonkach Mariusz Zieliński. Przypomniał, że pomimo niezacho-

wania się materialnych śladów 
po pobycie artysty na węgrze-
ckiej ziemi – dom, w którym 
Wyspiański mieszkał z rodziną 
w Węgrzcach został zburzony 
przez Austriaków w 1914 r. – to 
pamięć o tym wielkim malarzu, 
dramaturgu i poecie jest tu na-
dal żywa.

Najważniejszy punkt progra-
mu stanowiło złożenie wiąza-
nek kwiatów pod pamiątkową 
tablicą odsłoniętą w 1969 r., gdy 
społeczność Węgrzc obchodzi-
ła stulecie urodzin Wyspiańskie-
go. Oprócz sołectwa o artyście 
pamiętały tradycyjnie dzieci 
i młodzież – jak to się przyję-
ło w zwyczaju osobę młodo-
polskiego twórcy uhonorowano 
bukietami różnokolorowych wio-
sennych kwiatów.

Na zakończenie imieninowego 
spotkania wszyscy zapozowali 
do pamiątkowej fotografii, a na 
najmłodszych czekał jeszcze 
słodki poczęstunek. Mamy na-
dzieję, znów spotkać się za rok, 
by celebrować węgrzeckie imie-
niny artysty!

Natalia Janisz

Imieniny Stanisława Wyspiańskiego to już w Węgrzcach wieloletnia tradycja
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Spotkanie poświęcone 
S. Wyspiańskiemu 
w Węgrzcach
12 maja w Węgrzcach w budynku wielofunkcyjnym mia-
ło miejsce kolejne wydarzenie mające na celu upamiętnie-
nie związków młodopolskiego malarza, dramaturga i poety 
Stanisława Wyspiańskiego z tą miejscowością. Współ-
organizatorami były węgrzecka filia Biblioteki Publicznej 
w Zielonkach i inicjatywa społeczna „Projekt Wyspiański 
w Gminie Zielonki”. Centralnym punktem spotkania był wy-
kład prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Marka Pieniążka.

Spotkanie rozpoczęli dyrektor biblioteki Mariusz Zieliński i inicjator 
projektu Tomasz Kostecki. Nawiązali do węgrzeckiego okresu ży-
cia Stanisława Wyspiańskiego i niesłabnącej chęci miejscowej spo-
łeczności do kultywowania pamięci o pobycie artysty w Węgrzcach. 

Następnie przyszedł czas na występ grupy „Motylki” z przed-
szkola Kubisiowy Ogród, która zachwyciła publiczność utworem 
„Do kołyski – żyj z całych sił” grupy Dżem. Podczas występu mali 
wykonawcy tłumaczyli na język migowy tekst piosenki. Nagrodzone 
brawami dzieci udały się potem do biblioteki na warsztaty plastycz-
ne, inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego.

Główny punkt programu stanowił wykład dr hab. prof. UP Marka Pie-
niążka, poety, teatrologa i polonisty, pracownika naukowego Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, związanego z Katedrą 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Pracownią Edukacji Regio-
nalnej oraz Pracownią Dramatu i Teatru tejże krakowskiej uczelni. 
Wystąpienie zatytułowane „Stanisław Wyspiański – życie, dramat, 
Węgrzce”, które zgromadzeni wysłuchali z zainteresowaniem, zosta-
ło podzielone na trzy części.

Przerwy pomiędzy częściami wykładu dały możliwość do zanurze-
nia się w dźwiękach muzyki, podczas krótkich recitali uczniów Nie-
publicznej Szkoły Muzycznej I st. im. Krzysztofa Komedy w Bibicach. 
Goście mogli usłyszeć zarówno utwory klasyczne, muzykę filmową, 
jak i skoczne melodie folkowe wykonane na skrzypcach, fortepia-
nie oraz harfie. Po drugiej części wykładu na salę powróciły także 

W Węgrzcach pojawiła się nowa inicjatywa mająca na celu upamiętnienie 
Stanisława Wyspiańskiego

przedszkolaki, które tym razem 
zatańczyły.

Na spotkanie przybyli: sołtys 
Węgrzc i radna gminy Magda-
lena Listoś, radni gminy Renata 
Kosno, Krzysztof Krzyworzeka 
i Aneta Szablowska. Placów-
ki edukacyjne reprezentowały 
prezes Joanna Kubik i dyrektor 
Aneta Krzyworzeka z Niepub-
licznego Przedszkola „Kubisio-
wy Ogród” w Węgrzcach oraz 
wicedyrektor Ksenia Orłowska 
z Niepublicznej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Krzysztofa Komedy 
w Bibicach.

Livia Jamrozik, Natalia Janisz

„Wyspiański wraca do Węgrzc!”

Warto przypomnieć, że w 110. 
rocznicę śmierci artysty, rok 
2017 Rada Gminy Zielonki usta-
nowiła Rokiem Stanisława Wy-
spiańskiego w gminie Zielonki. 
W gminie zorganizowano wów-
czas wiele przedsięwzięć kultu-
ralnych poświęconych artyście, 
zarówno w placówkach kultury, 
jak i szkolnych.

Obchody roku artysty zwieńczo-
no konferencją „Wyspiański wra-
ca do Węgrzc!”, podczas której 
w Węgrzcach po raz pierwszy 
pojawiła się wnuczka artysty Do-
rota Wyspiańska-Zapędowska 
i opowiedziała o tym, jak zapisał 
się artysta we wspomnieniach 
rodzinnych. Podczas tego wy-
darzenia w Węgrzcach wystąpili 
z prelekcjami m.in. dr. hab. Łu-
kasz Gaweł – autor monografii 
artysty „Stanisław Wyspiański. 
Na chęciach mi nie braknie”, 
wówczas zastępca dyrektora 
Muzeum Narodowego w Kra-
kowie (dziś dyrektor Muzeum 
Narodowego w Warszawie); Mo-
nika Śliwińska – autorka książki 
„Wyspiański. Dopóki starczy ży-
cia”; a fragmenty „Wesela” za-
prezentowali studenci Akademii 
Sztuk Teatralnych w Krakowie 
pod opieką Agnieszki Mandat, 
która też ten wieczór prowadzi-
ła. Organizatorem wydarzenia 
„Wyspiański wraca do Węgrzc” 
było Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach.

MKF
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Przybysławicki piknik 
integracyjny
18 czerwca na sołeckim Pikniku w Przybysławicach po-
witano lato. Impreza odbyła się na terenie nowego placu 
zabaw przy budynku wielofunkcyjnym po raz drugi. Organi-
zatorami pikniku byli sołtys Przybysławic Aleksander Tabor 
wraz z radą sołecką oraz przybysławickie Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Pogoda dopisała fantastycznie, na pikniku bawili się mieszkańcy od 
najstarszych do najmłodszych.

– Teraz, kiedy Przybysławice nareszcie zyskały własne miejsce spot-
kań, liczymy, że pikniki sołeckie staną się tradycją – mówili mieszkań-
cy Przybysławic doceniając wartość spotkania.

Atrakcją dla dzieci był wielki dmuchany zamek. Katarzyna Gazda 
z Biblioteki w Przybysławicach przygotowała zajęcia plastyczne. 
Dzieciaki tworzyły z wielkim zaangażowaniem i fantazją, powstało 
wiele oryginalnych, kolorowych breloczków.

Na pikniku zadbano o muzykę na żywo – zarówno dorośli, jak i dzie-
ci doskonale bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego 
„Układ”. Potrawy z grilla serwowała lokalna firma „Pokusa”. Miesz-
kańcy sołectwa częstowani byli pieczoną kiełbaską, kawą i herbatą. 
Panie z Koła Gospodyń przygotowały poczęstunek na słodko. Upie-
czono mnóstwo doskonałych ciast. Było smacznie i wesoło.

W pikniku aktywnie uczestniczyła również radna gminy Zielonki Jo-
anna Kwaśny. Spotkanie mieszkańców było okazją do przekazania 
młodszym pokoleniom tradycji gościnności, wspólnego biesia-
dowania i dobrej zabawy. Jest to również możliwość poznania się 
mieszkańców, których w naszym regionie wciąż przybywa. Wysiłek 
organizatorów jest bardzo ważnym wkładem w integrację lokalnej 
społeczności.

Tekst i foto: Grzegorz Kwaśny

Przygotowania 
do Mistrzostw Europy 
na boisku TS Węgrzce

Od 22 marca młode pił-
karki reprezentacji z Francji 
uczestniczyły w serii zajęć 
treningowych na obiekcie 
TS Węgrzce. Szykowały się 
do rozgrywek w drugiej run-
dzie eliminacji Mistrzostw 
Europy U-17 w piłce nożnej 
kobiet.

W turnieju wzięły udział repre-
zentacje Francji, Anglii, Chor-
wacji i Polski, które w dniach od 
24 do 30 marca zagrały na sta-
dionach Garbarni Kraków oraz 
Puszczy Niepołomice. Serię 
zająć treningowych zaplanowa-
no w dwóch sesjach: przedpo-
łudniowej w godz. 9.30–11.30 
i popołudniowej w godz. 
16.30–18.00.

Budynek hali sportowej 
w Węgrzcach został oddany do 
użytku w maju zeszłego roku. 
Nowoczesna hala namioto-
wa o konstrukcji drewnianej 
mieści boisko do gry w piłkę 
nożną oraz zaplecze sanitarno-
-szatniowe. Odbywają się tu 
nie tylko treningi podopiecz-
nych Towarzystwa Sportowego 
Węgrzce, ale także treningi piłki 
stołowej.

KB

W Przybysławicach integrowała się lokalna społeczność, przygotowano 
atrakcje dla dzieci i dorosłych

Boisko TS Węgrzce posłużyło 
uczestniczkom eliminacji 
rozgrywek europejskich w piłce 
nożnej kobiet U-17
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Zielonecki piknik pełen 
radości
5 czerwca w Parku Wiejskim w Zielonkach zagościła iście 
piknikowa atmosfera, a to za sprawą licznych atrakcji, któ-
re przygotowano dla uczestników Dnia Dziecka w Zielon-
kach. Na scenie zaprezentowały się m.in. przedszkolaki, 
gimnastyczki z S-Win, solistki z Fermaty, zespół Czerwone 
Korale i Folklove. Nie zabrakło występu chóru Bel Canto 
oraz Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej z Zielonek pod ba-
tutą Wojciecha Karwata.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka złożyli wójt gminy Zielonki Bogusław 
Król oraz sołtys Zielonek Władysław Orzechowski. Powodów do 
uśmiechu i radości było tego dnia wiele. Dzieci licznie uczestniczyły 
w przedstawieniu teatru „Blaszany Bębenek”. Występy przedszkola-
ków z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, które wraz z na-
uczycielkami śpiewały i tańczyły, nagrodzono gromkimi oklaskami. 
Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały uczestniczki zajęć 
prowadzonych przez Annę Leginowicz. Podczas pikniku można 
było oglądać baletnice i zespół Czerwone Korale, które trenuje Mag-
dalena Żbik, instruktorka ds. tanecznych CKPiR. W strojach krakow-
skich i łowickich wystąpił także zespół Folklove. Jego członkowie 
nie tylko zatańczyli, ale także zaśpiewali przy akompaniamencie Ju-
rajskiej Kapeli Folklorystycznej Gminy Zielonki. Do śpiewania i tań-
ca zachęcał Wojciech Karwat, który akompaniował paniom z chóru 
Bel Canto; na scenie zagrała także Parafialno-Gminna Orkiestra 
Dęta z Zielonek pod batutą W. Karwata.

Dzieci mogły korzystać m.in. z animacji, sportowych rozgrywek, 
malowania twarzy i dmuchańców. Jak zawsze ogromnym zain-
teresowaniem cieszył się festiwal kolorów. Do stoisk promocyj-
nych zapraszali: Szkoła Językowa Helen Doron, Szkoła Językowa 
Leonardo, Grota Solna z Zielonek oraz pracownicy GOPS organizu-
jąc zabawy integracyjno-profilaktyczne. Dzieci chętnie wsiadały do 
wozu strażackiego i pytały o zadania, które na co dzień wykonują 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach.

KB 

Na scenie swoje umiejętności prezentowały m.in. przedszkolaki z Zielonek

Cyfrowe gminy 
Narodowego Spisu 
Powszechnego 
nagrodzone – 
Gmina Zielonki 2. 
w Małopolsce

Mieszkańcy gminy Zielon-
ki chętnie korzystali z in-
ternetowych narzędzi, jeśli 
chodzi o wypełnienie obo-
wiązku udziału w spisie 
powszechnym, który zakoń-
czył się 30 września 2021 r. 
Teraz rozstrzygnięty został 
konkurs prezesa Główne-
go Urzędu Statystyczne-
go na najbardziej cyfrową 
gminę Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności 
i Mieszkań. GUS laureatów 
wyłonił w każdym z 16 wo-
jewództw. W Małopolsce na 
2. miejscu znalazła się gmi-
na Zielonki – zaraz za zwy-
cięskim Krakowem.

Laureatów nagrodzo-
no podczas Forum Wójtów, 
Burmistrzów i prezydentów Ma-
łopolski w Bukowinie Tatrzań-
skiej 25 maja 2022 r. Nagrodę 
odebrał wójt gminy Zielonki 
Bogusław Król. – Wielka Wieś 
i Zielonki niedawno po raz kolej-
ny znalazły się na podium Ran-
kingu Gmin Małopolski 2021, 
a dziś są wśród laureatów Kon-
kursu „Cyfrowa Gmina NSP 
2021”. Ten konkurs pokazał, jak 
ważny był udział w spisie po-
wszechnym i jak istotne jest to, 
by samorządy aktywnie uczest-
niczyły w życiu swoich społecz-
ności lokalnych. Serdecznie 
gratuluję wszystkim laureatom – 
powiedział wojewoda małopol-
ski Łukasz Kmita.

Po forum, 30 maja, przekaza-
no gminie nagrodę: urządzenie 
wielofunkcyjne oraz 9 laptopów.

Źródło: malopolska.uw.gov.pl, 
red. IO
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Dzień Dziecka w Garlicy 
Murowanej
By Dzień Dziecka w Garlicy Murowanej miał wspaniałą 
oprawę w postaci słonecznej aury, organizatorzy przesunęli 
go z deszczowej soboty na pogodną niedzielę 5 czerwca. 
Był to strzał w dziesiątkę. Pogoda pozwoliła w 100 procen-
tach zrealizować plany na ten dzień. 

Przystrojony w baloniki, serpentyny i błyskotki plac zabaw w Garli-
cy Murowanej oczekiwał na przybycie dzieci z miejscowości i okolic. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlicy Murowanej udo-
stępnili dla najmłodszych wóz strażacki, do którego tłumnie przycho-
dziły dzieci, by przymierzyć hełm, wsiąść do wozu. Strażacy zadbali 
też, by od strony gastronomicznej niczego gościom nie zabrakło. 
Niestrudzenie przygotowywali pyszne kiełbaski z grilla, którymi każ-
dy mógł się poczęstować, tak jak świeżym pieczywem i dodatkami. 
Za to wszystko druhom należą się podziękowania. 

By uszczęśliwić gości imprezy organizatorzy przygotowali dla dzieci 
gry i zabawy prowadzone przez animatorów z Fikulandii. Nie zabra-
kło również wielu atrakcyjnych nagród w konkursach, co jeszcze do-
datkowo ucieszyło dzieciaki.

Gospodynie pokazały zdolności cukiernicze, piekąc pyszne, wy-
myślne ciasta, od których uginały się stoły. Nie zabrakło też soczków, 
wody mineralnej i napojów gazowanych oraz słodyczy serwowa-
nych bezpłatnie.

Ogromnie cieszyło organizatorów tak liczne przybycie mieszkańców, 
śmiech dzieci i ich rodziców. Była to znakomita okazja do dobrej za-
bawy, zacieśnienia sąsiedzkich więzi oraz satysfakcji ze wspólnego 
niedzielnego słonecznego popołudnia.

Monika Sieńko, Rada Sołecka Garlicy Murowanej, red. IO

Punkt Informacji 
i Wsparcia Rodziny 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Przypominamy, że na tere-
nie gminy Zielonki, w struk-
turach Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, działa 
Punkt Informacji i Wspar-
cia Rodziny, który zapewnia 
nieodpłatne specjalistycz-
ne usługi na rzecz osób 
i rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji. 

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców Gminy Zielonki, którzy 
potrzebują wsparcia oraz po-
mocy specjalistów o zgłaszanie 
się osobiście do punktu przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 112, 
po wcześniejszym kontakcie 
pod nr. tel.: 12 285 04 05, 
12 627 33 00 i 880 109 592.

Osoby potrzebujące wsparcia 
mają zapewnioną pomoc: 

– psychoterapeuty uzależ-
nień – poniedziałki od 
godz. 9.00 do godz. 13.00,

– terapeuty – wtorki od godz. 
15.00 do godz. 19.00,

– psychologa – środy od 
godz. 13.00 do godz. 
19.00,

– prawnika – środa od godz. 
15.00 do godz. 19.00,

– psychoterapeuty – czwart-
ki od godz. 11.15 do godz. 
17.15

– Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych – dyżuruje w środy 
od godz. 16.00 do godz. 
18.00.

GOPS w Zielonkach

Piknikowe atrakcje przygotowano z myślą o najmłodszych mieszkańcach
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Dziedzictwo kulturowe 
gminy Zielonki pod 
uniwersytecką lupą 
i w filmach
9 maja Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprezentował 
Multimedialny Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopol-
ski podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego 
„Dziedzictwo Kulturowe 2022”. W filmowym katalogu za-
prezentowanych jest 19 gmin z Małopolski, w tym i gmi-
na Zielonki. Zielonki zaprezentowane zostały również wśród 
49 gmin w wersji książkowej katalogu. Wiosną tego roku 
filmy o dziedzictwie kulturowym gminy przygotowały też 
TVP Kraków i Stowarzyszenie Korona Północnego Krako-
wa, we współpracy z CKPiR w Zielonkach.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 9 maja zaprezentował filmy po-
wstałe w ramach projektu naukowego „Dziedzictwo kulturowe ma-
łych ojczyzn”. Jego głównym celem było opisanie dziedzictwa 
kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych, 
jako jednego z zasobów terenów wiejskich i czynnika ich rozwoju. 
W projekcie uczestniczyły uczelnie z Florencji, Nitry, Koszyc i Brna, 
projekt finansowała Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademi-
ckiej Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie. 

Poszczególne filmy, przygotowane w ramach projektu naukowego, 
prezentują dobre praktyki i przykłady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego w gminach. Z gminy Zielonki, jako takie przykłady, pokaza-
no: unikatowy zwyczaj pucheroków, zamek w Korzkwi, twórczość 
malarki naiwnej Katarzyny Gawłowej i Izbę Regionalną w Zielon-
kach. – Wpisujemy się jako uniwersytet w obszary wiejskie, tam są 
pomysły dla naszych badań – tłumaczył dr hab. inż. Sylwester Ta-

bor, prof. URK, rektor, który pod-
kreślał, że na zidentyfikowanym 
dziedzictwie można budować 
nowoczesne produkty, jednak 
największym wyzwaniem po-
zostaje zachęcenie młodego 
pokolenia do pielęgnowania 
dziedzictwa. W ramach projektu 
został m.in. zorganizowany kon-
kurs dla uczniów szkół średnich 
z czterech województw, którego 
tematem było nieznane dziedzi-
ctwo kulturowe. Wygrał małopo-
lanin Adrian Musiał, autor pracy 
„Jaśkowice-Zdrój zapomniane 
podkrakowskie uzdrowisko”. 

Katalog multimedialny dostępny 
jest na stronie culturalheritage.
urk.edu.pl.

Przed Wielkanocą pucheroki 
były bohaterami odcinka ma-
gazynu „W dobrej wierze” na 
antenie TVP Kraków. Z kolei 21 
kwietnia film o gminie Zielon-
ki zainaugurował cykl repor-
taży „Czym gmina bogata…” 
również w TVP Kraków. Twór-
cy wyjaśniają na czym polega 
unikatowy zwyczaj wiosenne-
go kolędowania pucheroków, 
pokazują zabytkowy kościół 
w Korzkwi z XVIII-wiecznym oł-
tarzem św. Józefa, któremu 
przypisywana jest moc ochrony 
ludności przed zarazą.

Powstał również film o gminie 
w ramach projektu „Śladami Ko-
rony”, promującego zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego LGD 
Stowarzyszenie Korona Północ-
nego Krakowa. Filmy ukazują 
region, lokalne dziedzictwo hi-
storyczne, przyrodnicze, kultu-
ralne itd. jak również projekty 
realizowane w ramach PROW 
2014–2020 przedstawiając ak-
tualny obraz poszczególnych 
gmin należących do LGD. Przy-
gotowano: 5 filmów 10-minu-
towych promujących obszar 
każdej gminy, film 20-minuto-
wy promujący obszar Stowa-
rzyszenia Korona Północnego 
Krakowa jako całość oraz spot 
reklamowy. Filmy można oglą-
dać w serwisie YouTube na ka-
nale Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa. 

IO

Podczas seminarium o dziedzictwie kulturowym na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie przedstawiono m.in. materiał o gminie Zielonki
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Korzkiewski smok Zielinek 
na krakowskiej paradzie
5 czerwca, po dwóch latach nieobecności, na krakowskie 
ulice powróciła barwna i radosna, tym razem 21., Wielka 
Parada Smoków. Tematem przewodnim tegorocznej edycji 
imprezy były smoki miast, katedr, zamków i pałaców pol-
skich. Udział w paradzie wziął też smok przygotowany przez 
Bibliotekę Publiczną w Zielonkach – Zielinek zajął miejsce 
na podium w konkursie na najpiękniejszego smoka.

Wielka Parada Smoków to wydarzenie organizowane od 2000 r. 
przez Teatr Groteska. Jej pomysłodawcą jest dyrektor teatru Adolf 
Weltschek. W tym roku dodatkową okazją do świętowania był jubile-
usz 50-lecia ustawienia w grodzie Kraka rzeźby Smoka Wawelskiego.

Krakowska Parada Smoków to również konkurs na najpiękniejsze-
go smoka. Do uczestnictwa zaproszone są placówki publiczne oraz 
niepubliczne o charakterze oświatowym i kulturalno-oświatowym. 
Figury powstają w szkołach, przedszkolach, domach kultury, biblio-
tekach i świetlicach osiedlowych, według oryginalnych pomysłów 
uczestników, przygotowywane są wspólnie przez dzieci i opieku-
nów.

Biblioteka Publiczna w Zielonkach już od kilku edycji staje w szranki 
podczas zmagań konkursowych na najpiękniejszego smoka. W tym 
roku reprezentujący zielonecką książnicę korzkiewski smok Zielinek, 
zajął zaszczytne III miejsce w kategorii „Domy kultury i inne placówki 
kulturalno-oświatowe”.

Inspiracją do powstania figury smoka był film animowany japoń-
skiego studia Ghibli „Spirited Away. W krainie bogów”. Jednym 
z głównych bohaterów filmu jest smok Haku będący duchem rze-
ki. Wpisując się w tematykę tegorocznego smoczego święta, zde-
cydowano uczynić Zielinka mieszkańcem zlokalizowanego na 
terenie gminy Zielonki XIV-wiecznego zamku Korzkiew. Zamek poło-
żony zaledwie 13 km od krakowskiego Rynku znajduje się w bardzo 

malowniczej okolicy – na wy-
niosłym, zalesionym wzgórzu, 
otoczonym zakolem rzeki Korz-
kiewki i parkiem. Jurajska warow-
nia należy do tzw. Szlaku Orlich 
Gniazd. Z daleka zamek wygląda 
jakby oplatał go błękitno-zielony 
wąż-smok.

Smoka podczas przemarszu – 
z Plant, ul. Grodzką, na Rynek 
Główny – animowały przedszko-
laki uczęszczające do placó-
wek przedszkolnych: Publiczne-
go Przedszkola w Przybysławi-
cach, Niepublicznego Przed-
szkola „Mali Wielcy” w Januszo-
wicach i Brzozówce oraz Niepub-
licznego Przedszkola „Zielone 
Nutki” w Trojanowicach. Dzie-
cięcej reprezentacji z gminy Zie-
lonki licznie towarzyszyli rodzice, 
dziadkowie i starsze rodzeństwo, 
których wsparcie na trasie prze-
marszu okazało się nieocenione. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do Emilii i Julii, uczennic 
Szkoły Podstawowej w Korzkwi 
z siedzibą w Przybysławicach, 
które aktywnie włączyły się za-
równo w prace przy tworzeniu 
projektu Zielinka, jak również po-
mogły najmłodszym w niesieniu 
smoczej figury.

Mamy nadzieję, że to nie ko-
niec udziału bibliotecznej ekipy 
w smoczym konkursie i za rok 
ponownie uda nam spotkać na 
22. Wielkiej Paradzie Smoków!

Natalia Janisz

Tematem parady były smoki zamków, zielonecki nawiązywał do zamku w Korzkwi
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Kolejny dar wzbogacił 
zbiory Izby Regionalnej
Działająca przy Bibliotece Publicznej w Zielonkach Izba 
Regionalna zyskała kolejny unikatowy obiekt. Mieszkaniec 
Zielonek Józef Olchawa przekazał do jej zbiorów egzem-
plarz czasopisma „Tygodnik Illustrowany” z 1907 r., w któ-
rym opisano węgrzecki dom Stanisława Wyspiańskiego.

W numerze 46 „Tygodnika…”, datowanym na 16 listopada 1907 r.
(a więc na 12 dni przed śmiercią młodopolskiego twórcy), ukazał się 
artykuł zatytułowany „U Stanisława Wyspiańskiego”, będący relacją 
z wizyty w domostwie bardzo schorowanego już artysty. Autorem 
artykułu był Konstanty Srokowski (1878–1935), polityk, dziennikarz 
i redaktor. Tekst zilustrowano reprodukcją autoportretu Wyspiańskie-
go z żoną Teodorą oraz trzema unikatowymi fotografiami prezentu-
jącymi zarówno duży fragment budynku z zewnątrz, jak i wnętrza 
zakupionego przez artystę domu w Węgrzcach.

Starania zmierzające do nabycia niewielkiej podkrakowskiej posiad-
łości Stanisław Wyspiański rozpoczął wiosną 1906 r. Pomogła mu 
w tym nagroda przyznana przez Akademię Umiejętności za cykl wi-
doków na Kopiec Kościuszki. Mimo to konieczne było zaciągnięcie 
pożyczki w Kasie Oszczędności miasta Krakowa. Przez pewien czas 
trwały poszukiwania odpowiedniej nieruchomości, a ostatecznie wy-
bór padł na wiejskie gospodarstwo rolne wraz z domem mieszkal-
nym w Węgrzcach – wsi leżącej na granicy zaborów austriackiego 
i rosyjskiego, siedem kilometrów od krakowskiego Rynku. Na prze-
prowadzkę artysta zdecydował się przede wszystkim ze wzglę-
du na żonę i dzieci, a także zalecany przez lekarzy odpoczynek 
z dala od miejskiego zgiełku. Do Węgrzc Wyspiańscy przenieśli się 
latem 1906 r.

Dom, w którym Wyspiański spędził ostatnie miesiące życia, został 
wyburzony w 1914 r. na podstawie wojskowych przepisów tzw. re-
wersów demolacyjnych, nakazujących likwidację zabudowań dla 
ułatwienia ostrzału z pobliskich fortów podczas I wojny światowej. 

W archiwalnym czasopiśmie można zobaczyć jak wyglądał dom Stanisława 
Wyspiańskiego w Węgrzcach

Obecnie na miejscu zburzonego 
domostwa stoi granitowy obe-
lisk z pamiątkową tablicą odsło-
niętą w 1969 r., gdy mieszkańcy 
Węgrzc świętowali stulecie uro-
dzin artysty.

Przypomnijmy, że Józef Ol-
chawa przekazał już kilka eks-
ponatów do Izby Regionalnej 
w Zielonkach. Były to: unikalne 
egzemplarze czasopisma „Orli 
Lot” z 1947 r. ze zdjęciami pu-
cheroków i opisem tej pięknej 
tradycji, oryginalny przedwo-
jenny kwit zakupu przez mia-
sto Kraków cegły z zieloneckiej 
cegielni Burtana, pieczęć tejże 
cegielni z okresu powojenne-
go i oryginalną fotografię z lat 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku przedstawiającą zakład 
wylęgu kurcząt w Zielonkach.

Natalia Janisz
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Zasady udzielania 
pomocy finansowej 
w razie klęsk 
żywiołowych

Nowe zasady udzielania 
pomocy ze środków bu-
dżetu państwa m.in. na 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w formie za-
siłków celowych dla osób 
poszkodowanych w wyni-
ku takich zdarzeń wydało 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
20 kwietnia 2022 r.

Teraz podstawą do określenia 
wysokości przyznawanej po-
mocy jest przeprowadzony ro-
dzinny wywiad środowiskowy 
oraz ustalenie wysokości ponie-
sionych strat przez miejscowy 
ośrodek pomocy społecznej, 
zgodnie z zasadą miarkowania 
pomocy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej będzie jak dotąd prze-
prowadzał wywiad, umożliwienie 
takiego wywiadu jest niezbędne 
do uzyskania pomocy. Minister-
stwo wprost wyraziło, że miej-
scowy ośrodek będzie określał, 
w jakiej wysokości potrzebna 
jest doraźna pomoc, maksymal-
nie w wysokości 6 tys. zł. 

Z zasadami można zapoznać 
się na stronie www gminy w za-
kładce ogłoszenia.

GOPS w Zielonkach, red. IO

Pod dobrymi skrzydłami 
– dofinansowanie dla 
profilaktycznego projektu 
GOPS w Zielonkach
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielon-
kach „Pod dobrymi skrzydłami” uzyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 
62 tys. zł. Środki przyznano w ramach programu osłono-
wego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– edycja 2022”. Zakłada szereg działań przeciwdziałających 
przemocy w rodzinie, skierowanych do dzieci i młodzieży, 
rodziców, osób niepełnosprawnych, a także społeczności 
lokalnej i pracowników służb działających w tym obszarze. 

Na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach otrzymał do-
finansowanie z MRiPS trzeci rok z rzędu, tegoroczne jest największe.

Wnioski z całej Polski zostały poddane dwuetapowej ocenie: pod 
kątem wymogów formalnych i wstępnie merytorycznie, po której wo-
jewodowie przekazywali maksymalnie po 10 projektów, łącznie 144 
wnioski, do zespołu ekspertów – członków Zespołu Monitorującego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który wyłonił 68 
podmiotów z największą liczbą punktów. Projekt gminy Zielonki zdo-
był 5. miejsce w Polsce.

Projekt zakłada kompleksowe zastosowanie działań, łączących sze-
roko rozumianą profilaktykę, a w szczególności obywatelską formu-
łę budowania świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy 
i przeciwstawianie się przejawom agresji oraz przemocy w rodzinie. 

W ramach projektu odbędą się m.in. profilaktyczne warsztaty dla 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Za-
chariaszowskiej, przedstawienia teatralne w przedszkolach gmin-
nych, spotkania warsztatowe z dziećmi w szkołach, dwa rodzinne 
pikniki z mnóstwem atrakcji oraz konferencja szkoleniowa.

Aby skutecznie pomagać należy nade wszystko zapobiegać prze-
mocy, stąd projekt ma na celu: podniesienie świadomości na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie prawidłowych wzorców 
zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wzmocnienie 
współpracy między instytucjami. Budowanie właściwych relacji in-
terpersonalnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej 
osoby oraz zapobieganie powielaniu złych i propagowanie prawid-
łowych wzorców rodzicielskich to klucz do zmniejszenia zjawiska 
przemocy w rodzinie.

– Dzięki projektowi upowszechnimy wiedzę w środowisku lokalnym 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie, przyczyn zachowań agresyw-
nych, których konsekwencją jest przemoc wobec innych, wpłynie-
my na postawy i zachowania członków społeczności lokalnej wobec 
przejawów agresji i przemocy, a tym samym podniesiemy świado-
mość społeczną w tym zakresie – zakładają organizatorzy.

GOPS w Zielonkach
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Konkurs 
plastyczny 
„Pucheroki”
Jak co roku w konkursie plastycznym o te-
matyce pucherokowej można było liczyć na 
zaangażowanie młodych artystów. W kate-
gorii do lat 10 zwyciężyła Judyta Równiat-
ka, a w kategorii powyżej 10 lat – Kacper 
Warzecha. Zgłoszono 76 prac, dziękujemy 
twórcom, a także ich rodzicom i nauczycie-
lom. Nagrodami były m.in. bony podarun-
kowe ufundowane przez Centrum Kultury, 
Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 

W kategorii do lat 10 spośród 51 prac za Judytą 
Równiatką (I m.) uplasowali się: Stanisław Kwinta 
na II miejscu oraz Eliza Wąsowicz i Dawid Kozyra 
na III miejsce ex aequo. Wyróżnieni zostali: Bar-
tosz Krzywda, Klaudia Blady, Maksymilian Graboś, 
Laura Łasica i Maja Zębik.

W kategorii powyżej 10 lat, gdzie zgłoszono 25 
prac, I miejsce zajął Kacper Warzecha, II miejsce 
Marta Kozień, III miejsce ex aequo: Michał Żucho-
wicz i Anna Tokarczyk. Wyróżnieni zostali Zosia 
Jędrychowska, Oliwia Okrajni i Julita Wasilewska.

Kryteriami oceny były: oryginalność, samodziel-
ność, dobór materiału, estetyka, sposób wykona-
nia i nawiązanie do tradycji pucherokowej. 

IO

Folwark Kultura w Owczarach to filia CKPiR w Zielonkach, 
działająca od września 2021 r.

Dzień otwarty 
w Owczarach
4 czerwca w Folwarku Kultura w Owczarach 
można było się przekonać, co Centrum Kul-
tury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na co 
dzień oferuje w swojej filii. Pogoda wpraw-
dzie niekoniecznie sprzyjała aktywności na 
powietrzu, ale Folwark Kultura pomieścił kil-
kudziesięciu uczestników w swoich goś-
cinnych progach. Na zewnątrz udało się 
jednak zrobić pokaz baniek mydlanych, 
każdy mógł spróbować swoich sił w ich 
tworzeniu.

Na warsztatach rodzinnych powstały łapacze 
światła. Prowadzący Marta i Przemysław Lasonio-
wie zapraszali do pracowni: ceramicznej, plastycz-
nej i małej formy.

Instruktorka Joanna Kolarz prezentowała małym 
i dużym jak wyglądają zajęcia energetycznej zum-
by. W tym roku szkolnym można ją było ćwiczyć 
w Folwarku w poniedziałki i środy. W powitalni Se-
bastian Szczepaniak przygotował dla dzieci zaba-
wy z chustą animacyjną i plastyczne, na co dzień 
bowiem prowadził zajęcia z rysunku i fotografii.

W ofercie Folwarku Kultura była również Muzy-
ka i Gimnastyka dla Smyka, zajęcia MiniFermaty, 
językowe, taneczne – w każdym wieku można tu 
znaleźć coś dla siebie. 

27 czerwca zaczynają się pierwsze półkolonie 
wakacyjne w Folwarku Kultura, są jeszcze ostat-
nie wolne miejsca. Informacje można znaleźć 
w zakładce Folwark Kultura na ckpir.zielonki.pl 
i na facebook.com/folwarkkultura i do Owczar – do 
Folwarku Kultura przy ul. Długiej 72. 

IO
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Gminny Konkurs 
Recytatorski
25 marca CKPiR w Zielonkach zorganizowało Gminny Kon-
kurs Recytatorski, będący eliminacjami do etapu powiato-
wego 67. Ogólnopolskiego Konkursu. 

Do gminnego konkursu zgłosiły się dzieci i młodzież oraz osoby 
dorosłe i seniorzy z gminy Zielonki, w sumie 41 uczestników. Jury 
obradowało w składzie: aktorzy Paweł Plewa i Bartosz Trybo oraz 
Krzysztof Jamróz.

W kategorii Recytacja klasa 0–III szkoła podstawowa pierwsze miej-
sce zajęła Lidia Basiura, drugie miejsce Jan Sędzielewski, a trzecie 
miejsce Mikołaj Kaziród. Wyróżniono także Amelię Roj i Oliwię Cia-
putę. W kategorii Recytacja klasa IV–VI szkoła podstawowa pierw-
sze miejsce zdobyła Nadia Kozera, drugie miejsce Amelia Pietrzyk, 
a trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżniono natomiast Julię Mię-
kinię oraz Macieja Lalę. W kategorii Recytacja klasa VII–VIII szko-
ła podstawowa pierwsze miejsce zajęła Milena Kuś, drugie miejsce 
Zuzanna Raszewska, a trzecie miejsce Wiktoria Szczepańska i Ka-
tarzyna Gajda. 

W kategorii Recytacja dorośli-seniorzy pierwsze miejsce zajął Wła-
dysław Kućmierczyk, a drugie miejsce Anna Kućmierczyk.

W kategorii Poezja Śpiewana pierwsze miejsce zajęła Małgorzata 
Łyczko, drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie miejsce zajęła 
Zofia Walczik.

Do etapu powiatowego jury wydelegowało wszystkie osoby z pierw-
szego, drugiego i trzeciego miejsca oraz osoby wyróżnione.

W eliminacjach powiatowych w kategorii Turniej Recytatorski szko-
ły podstawowe klasy I–III trzecie miejsce zajęły Lidia Basiura i Aure-
lia Roj, a wyróżnienie otrzymał Jan Sędzielewski. W kategorii szkoły 
podstawowe klasy IV–VI drugie miejsce zajął Maciej Lala, a wyróż-
nienie otrzymała Amelia Pietrzyk. W kategorii szkoły ponadpod-
stawowe i dorośli drugie miejsce zdobył Władysław Kućmierczyk. 
W kategorii turniej poezji śpiewanej pierwsze miejsce otrzymała 
Małgorzata Łyczko. Promocję do eliminacji rejonowych otrzymali 
m.in. Małgorzata Łyczko i Władysław Kućmierczyk. Podczas elimi-
nacji małopolskich 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go Władysław Kućmierczyk otrzymał wyróżnienie, a Małgorzata 
Łyczko uzyskała rekomendację do centralnych eliminacji.

KB

Doceniono talent i umiejętności sceniczne Małgorzaty Łyczko

Likwidacja barszczu 
Sosnowskiego 
w gminie Zielonki

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kra-
kowie 27 maja 2022 r. 
przyznał gminie Zielon-
ki dotację w wysokości 
17 465,44 zł na zadanie pn. 
„Likwidacja barszczu Sos-
nowskiego na terenie Gmi-
ny Zielonki”. Programem 
objęto zinwentaryzowa-
ne stanowiska tej toksycz-
nej rośliny. Do października 
zostaną wykonane trzy za-
biegi ręcznego, chemicz-
nego i mechanicznego 
niszczenia roślin barszczu 
Sosnowskiego na terenie 
gminy Zielonki.

Barszcz Sosnowskiego zalicza-
ny jest do gatunków roślin in-
wazyjnych, czyli szybko i łatwo 
rozprzestrzeniających się oraz 
wypierających rodzime gatun-
ki z obszarów ich naturalnych 
siedlisk, a w konsekwencji pro-
wadzi do ubożenia rodzimej 
flory. Roślinę tę można pomy-
lić z wyrośniętym koprem, ale 
jest od niego o wiele wyższa, 
ma zieloną bruzdowaną łodygę, 
która w dolnej części jest po-
kryta fioletowymi plamkami. Li-
ście barszczu Sosnowskiego są 
duże i szerokie, o zaostrzonych 
końcówkach, a kwiaty zebrane 
w gęsty i duży baldach są ko-
loru białego. To roślina niebez-
pieczna zarówno dla ludzi, jak 
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i zwierząt, dlatego uprasza się 
mieszkańców o zachowanie na-
leżytej ostrożności w przypad-
ku napotkania tej rośliny. Nie 
wolno dotykać i chwytać roślin 
przy użyciu gołych rąk. W upal-
ne dni trzeba unikać zbliżania 
się do rośliny, ze względu na 
lotne olejki eteryczne emitowa-
ne do otoczenia, które mogą 
osadzać się na skórze. Kon-
takt z rośliną może powodować 
oparzenia. Ponadto informuje-
my, iż barszcz Sosnowskiego 
jest objęty zakazem rozmnaża-
nia, hodowli i sprzedaży na te-
renie Polski.

Referat Geodezji, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami 

UG Zielonki

Konkurs recytatorski 
„W świecie Marii 
Konopnickiej”
Sejm RP ogłosił Marię Konopnicką patronką 2022 r., stąd 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach od-
był się 8 kwietnia Gminny Konkurs Recytatorski – Teatr Jed-
nego Aktora: „W świecie Marii Konopnickiej” skierowany do 
uczniów klas I–III. Do konkursu zgłosiło się 40 uczestników 
ze szkół w Przybysławicach i Bibicach, spośród których 
wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

W jury konkursu zasiadali: krakowska pisarka i pedagog Ewa 
Stadtmüller, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zie-
liński, dyrektor Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej 
Ekoland z Węgrzc Maria Staniszewska oraz dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Przybysławicach Regina Styn.

W kategorii klasy I: miejsce I zajął Wiktor Trojan, II – Wojciech Zbo-
rek, a III – Hubert Jabłoński (wszyscy z SP Bibice), wyróżnienie 
otrzymała Oliwia Ciaputa (SP Przybysławice). W kategorii klasy II: 
na I miejscu uplasował się Jan Sędzielewski (SP Przybysławice), 
na II – Tomasz Kułyk, a na III – Zuzanna Krasoń (oboje z SP Bibice), 
wyróżnienie otrzymała Lena Seweryn (także z SP Bibice). W kate-
gorii klasy III: I miejsce zajęła Julia Słowakiewicz, II – Alisa Serdiuk, 
a III – Amelia Cyran (cała trójka z SP Bibice), wyróżnienie otrzymali: 
Aleksandra Pytlik (SP Bibice) i Oliwia Firlej (SP Przybysławice).

Podczas konkursu zorganizowano dodatkowe atrakcje promujące 
i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Były to 
warsztaty teatralne z przewodniczącą jury Ewą Stadtmüller, tema-
tycznie związane z lalkami teatralnymi. Przybliżono także twórczość 
Marii Konopnickiej na wystawie książek i pamiątek związanych z mu-
zeum poetki znajdującym się w Żarnowcu. Jedna z uczennic, Julia 
Bałuszek, wcieliła się w postać Marii Konopnickiej i przedstawiła ży-
ciorys poetki.

Konkurs został zorganizowany przez Katarzynę Nogieć i Zofię Kucab, 
we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach. Honorowy pa-
tronat nad konkursem objął Teatr Groteska w Krakowie, który ufun-
dował nagrody w postaci biletów na spektakle. Sponsorem nagród 
książkowych i poczęstunku była Biblioteka Publiczna w Zielonkach 
oraz Rada Rodziców ZSP w Przybysławicach.

Zofia Kucab

Podczas spacerów unikajmy 
kontaktu z barszczem 
Sosnowskiego

Uczestnicy konkursu wzięli też udział w warsztatach teatralnych
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Nagrodzono najpiękniejsze 
zieloneckie palmy
Izba Regionalna w Zielonkach oraz Sołectwo Zielonki we 
współpracy z Parafią pw. NNMP w Zielonkach dbają o za-
chowywanie zwyczajów podkrakowskiej wsi, także tych 
związanych ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. 
Palmy wite na Kwietną Niedzielę rywalizują o miano naj-
piękniejszej podczas parafialnego konkursu. W tym roku 
zieloneckie palmy były oceniane i nagradzane już po raz 
siódmy.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią nastąpił powrót do 
formuły konkursu stacjonarnego organizowanego w Niedzielę Pal-
mową, po uroczystej mszy świętej o godz. 12.00. Celem konkursu 
jest pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w ob-
rzędowości ludowej poprzez stworzenie okazji do indywidualnej ak-
tywności artystycznej uczestnika polegającej na własnoręcznym 
wykonaniu pracy konkursowej, z wykorzystaniem naturalnych ma-
teriałów i przy użyciu tradycyjnych metod.

Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono ponad 50 palm, które były 
oceniane w dwóch kategoriach – dzieci do 15 lat oraz młodzież 
i osoby dorosłe – przez jury w składzie: Barbara Golanko, Edyta Mi-
chałowska-Cabała i ks. Piotr Płaszcz. Komisja konkursowa stanęła 
przed nie lada wyzwaniem.

W kategorii dziecięcej przyznano po dwa miejsca I i II oraz trzy miej-
sca III, które zajęli: Gabriela Trela oraz Amelia Prochal i Maks Graboś 
(I miejsca); Michał Duda, Nadia Stanisz (II miejsca); Klaudia Micha-
łowska, Zofia Sokół oraz siostry Olga i Laura Bińczyckie (III miejsca). 
Podobnie w kategorii młodzież powyżej 16 lat i dorośli nagrodzono 
odpowiednio: Annę Prochal i Wandę Zaczkowską (I miejsca); Kry-
stynę Kawę i Elżbietę Rudzką (II miejsca); Krystynę Baranik, Ewę 

Jędrzejowską i Mateusza Soko-
ła (III miejsca).

Dodatkowo jury zdecydowało 
się na wyróżnienia. Wśród wy-
różnień na szczególną uwagę 
zasługują palmy przygotowa-
ne przez grupy przedszkolne 
z Samorządowego Przedszko-
la w Zielonkach, które powstały 
podczas specjalnych etnowar-
sztatów prowadzonych przez 
zieloneckie seniorki: Zofię Cha-
cuś, Leokadię Piątek, Wandę 
Zaczkowską oraz Małgorzatę 
Płonkę. 31 marca w zajęciach 
rękodzielniczych wzięło udział 
sześć grup przedszkolnych. 
Oprócz przygotowania koloro-
wych bibułkowych ozdób przed-
szkolaki miały również okazję 
uczestniczyć w pokazie wicia 
samej palmy oraz posłuchać 
o obrzędach związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi. Po-
dziękowania należą się dyrek-
tor przedszkola Kindze Dziedzic 
i jej zespołowi za długofalową 
współpracę z Izbą Regionalną 
przy bibliotece w Zielonkach. 

Zwycięzcy konkursu zostali uho-
norowani pamiątkowymi dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi 
w postaci książek, które podaro-
wało krakowskie Wydawnictwo 
eSPe należące do oo. Pijarów.

Natalia Janisz, red. IO

Do oceny w konkursie przedstawiono 50 palm
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Spotkanie wielkanocne 
po pandemii
12 kwietnia 2022 r. tradycyjne spotkanie wielkanocne dla 
starszych mieszkańców gminy Zielonki mogło się wreszcie 
odbyć po dwóch latach przerwy. W czasie pandemii orga-
nizatorzy nie zapominali o podopiecznych przed świętami 
– paczki i życzenia były przekazywane bezpośrednio do 
domów – jednak nic nie zastąpi integracji podczas spotka-
nia na żywo, jak w poprzednich latach w Centrum Integracji 
Społecznej/CKPiR w Zielonkach. Tradycji stało się zadość 
i pod względem kulinarnym – gości częstowano staropol-
skim żurkiem, jajeczkiem i świątecznymi ciastami. 

Pokarmy poświęcił i modlitwę poprowadził proboszcz zieloneckiej 
parafii ks. kan. Tadeusz Kozak. Wielkanocne życzenia złożył wójt 
gminy Zielonki Bogusław Król oraz wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Zielonki Krzysztof Olawski, który podkreślił, że młodość to stan 
umysłu, dzięki czemu seniorzy mogą być wiecznie młodzi. Osoby 
starsze i samotne z gminy Zielonki ugościli pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Centrum Kultury, Pro-
mocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Biblioteką Publiczną w Zielon-
kach. 

Honory gospodyni pełniła Magdalena Rajska, dyrektor GOPS, Cen-
trum Kultury reprezentował dyrektor Marek Płachta wraz ze swoją 
zastępczynią Magdaleną Lech, a bibliotekę dyrektor Mariusz Zie-
liński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: radna gminy 
Zielonki Lucyna Zielińska i wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Se-
niorów Zofia Kupiec-Czaplak.

W nastrój Świąt Wielkiej Nocy wprowadził występ chóru Bel Canto, 
członkinie zespołu przygotował instruktor CKPiR Wojciech Karwat – 
zarazem radny powiatu krakowskiego. Akompaniował też zespołowi 
na akordeonie. 

Organizatorzy przekazali gościom upominki, każdy opuścił spotka-
nie z zestawem książek i wielkanocnym słodkim zajączkiem. Miejmy 
nadzieję, że kolejnemu spotkaniu przed świętami nic nie przeszko-
dzi.

IO

Wielkanocne kartki 
dla Domów Pomocy 
Społecznej

Przed Wielkanocą, podob-
nie jak przed Bożym Naro-
dzeniem, dzieci z placówek 
szkolno-przedszkolnych 
z naszej gminy pamięta-
ły o podopiecznych Do-
mów Pomocy Społecznej. 
Dzieci wykonały kartki na 
szablonie graficznym opra-
cowanym przez Natalię 
Janisz z Biblioteki Publicz-
nej w Zielonkach. Kartki 
wraz z czekoladowymi jaj-
kami, tuż przed świętami 
w Wielki Piątek, przekaza-
ła do adresatów Marzena 
Gadzik-Wójcik, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy 
Zielonki.

Dla uczestników spotkania zaśpiewał zielonecki chór Bel Canto
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Liderki z Zielonek 
z medalami
W Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach pod okiem 
Katarzyny Gazdy-Suchanek trenuje 90 zawodniczek, 
w sześciu drużynach w wieku od 8 lat. W tym sezonie każ-
dy występ zieloneckich zawodniczek w Mistrzostwach Pol-
ski był zwieńczony miejscem na podium. 

Podczas V Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym w Józe-
fowie I miejsca zdobyły: Liderki Gold Pom Dance Elite Senior II Mini 

Liderki z Zielonek trenuje Katarzyna Gazda-Suchanek

W turnieju tenisa stołowego uczestniczyła młodzież z Polski i Ukrainy 
(fot. Grzegorz Kwaśny)

Drużyny, duet Katarzyna Gaz-
da-Suchanek, Anna Kłos-Koza 
Pom Dance Elite Senior II Due-
ty oraz Mini Liderki Pom Dance 
Elite Dzieci Drużyny. II miejsca 
otrzymały: Liderki Stars Pom 
Dance Premier Junior Mini Dru-
żyny, Liderki Top Pom Dance Eli-
te Junior Młodszy Drużyny oraz 
duet Blanka Boguska, Karina 
Guzik Pom Dance Elite Junior 
Młodszy Duety. III miejsca wy-
walczyły: Liderki Freestyle Pom 
Senior Mini Drużyny oraz Kolo-
rowe Liderki Pom Dance Elite 
Junior Młodszy Drużyny. 

Mini Liderki Cheerleaders Mini 
zdobyły I miejsce w II Skarżyń-
skim Turnieju Tańca Sporto-
wego, a Liderki Freestyle Pom 
Senior zdobyły I miejsce w VIII. 
NJ CHEER Virtual Open 2022.

Podczas International Cheerle-
ading Championship w Krako-
wie I miejsca zdobyły: Liderki 
Gold Pom Dance Elite Senior II 
oraz Katarzyna Gazda-Su-
chanek, Anna Kłos-Koza Pom 
Dance Elite Duet, II miejsca 
otrzymały: Liderki Stars Pom 

Międzynarodowe zmagania w odbijaniu piłeczki 
w Korzkwi

Ta dziedzina sportu uczy koncentracji, trenuje refleks, 
sprzyja koordynacji ręki i oka, wymaga samodyscypliny 
oraz sprawia, że praca zespołowa jest naturalnym odru-
chem. Ten sport to tenis stołowy. Niektórzy porównują go 
do strategii szachów, tylko w innej prędkości. 19 czerwca 
odbył się pierwszy Szkolny Turniej Tenisa Stołowego.

Od dwóch lat działa w naszej 
gminie TTC (Table Tenis Club). 
Wszystko zaczęło się pande-
micznej zimy 2020 r. w budyn-
ku sołeckim w Przybysławicach. 
Dwa stoły i czterech fascynatów 
tenisa stołowego: Wolfgang Ho-
fer, Tomasz Kotowski, Grzegorz 
Kwaśny i Zbigniew Lala. Później 
przenieśli się do budynku daw-
nej szkoły podstawowej w Korz-
kwi. Sala gimnastyczna mogła 
już pomieścić 5 stołów i grupa 
grających też się powiększyła.

Wreszcie ta atrakcja przyciąg-
nęła młodych ludzi ze Szkoły 
Podstawowej w Przybysławi-
cach oraz ukraińskich gości 
z ośrodka tymczasowego po-
bytu dla uchodźców w Korzkwi. 
I tak doszło do zorganizowania 
w upalną niedzielę 19 czerwca 
pierwszego Szkolnego Turnieju 
Tenisa Stołowego.

Niezwykle atrakcyjna była na-
groda główna – przelot szy-
bowcem ufundowany przez 
Aeroklub Podhalański. Jak na 
poważny turniej przystało były 
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Sukcesy chealeaderek 
z Atigi
W sezonie 2021/2022 zawodniczki, które na co dzień tre-
nują w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach starto-
wały na Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski 
Związek Sportowy oraz kilku turniejach z cyklu Grand Prix 
Polski Cheerleaders. Łącznie zdobyły kilkanaście złotych, 
srebrnych i brązowych medali.

Akademia Tańca i Gimnastyki ATIGA od początku swojej działalno-
ści na stałe współpracuje z trenerami, specjalistami zajmującymi 
zajęciami z gimnastyki, baletu i przygotowania sportowego. Inten-
sywne treningi i współpraca z rodzicami zawodniczek sprawiła, że 
już po 6 miesiącach działalności, w marcu 2017 r., zespoły z Akade-
mii po raz pierwszy zaprezentowały się na zawodach z cyklu Grand 
Prix Polski w Garwolinie. Od tego czasu zespoły z Akademii Tańca 
i Gimnastyki ATIGA są obecne na zawodach organizowanych przez 
PSCH z cyklu Grand Prix i Mistrzostwach Polski. Pomimo niespełna 
czterech lat działalności, Akademia ma na swoim koncie wiele suk-
cesów na zawodach organizowanych w kraju i zagranicą.

W Zielonkach pracują grupy ENERGY ATIGA oraz ZŁOTA ATIGA. 
Dzieci w grupie pierwszej mają od 4 do 8 roku życia. W tym sezonie 
zdobyły dwa srebrne oraz jeden złoty medal. Trenują dwa razy w ty-
godniu pod okiem Aleksandry Kozioł.

Zawodniczki z zespołu ZŁOTA ATIGA to Panie powyżej 30 roku ży-
cia. Zawodniczki to aktualne vice Mistrzynie Polski Cheerleaders 
PZSC oraz złote medalistki Grand Prix Polski Cheerleaders 2022. 
Trenerem grupy jest Agata Giża.

– Akademia ciągle się rozwija. Treningi są prowadzone dla kilku grup 
wiekowych, od najmłodszych dziewczynek w wieku 3 lat do Pań 
z 30+. Obecnie we wszystkich zespołach i grupach rekreacyjnych 
trenuje ponad 100 zawodniczek. Zapisy rozpoczynają się na począt-
ku września – zaprasza Agata Giża.

Red. KB

Młode zawodniczki zdobyły kilkanaście medali

Dance Premier Junior, Mini Li-
derki Pom Dance Elite Dzie-
ci oraz Blanka Boguska, Karina 
Guzik Pom Dance Elite Junior 
Młodszy Duety, III miejsce wy-
walczyły Liderki Freestyle Pom 
Senior.

W Rumii podczas Grand Prix 
Polski PSCH 2022 II miejsce 
zdobyły Liderki Freestyle Pom 
Senior i Liderki Stars Pom Dan-
ce Premier Junior.

W turnieju o Puchar POLSKI 
PZSC w Nowym Dworze Ma-
zowieckim II miejsca zdoby-
ły Liderki Top Pom Dance Elite 
Junior Młodszy Drużyny oraz Li-
derki Stars Pom Dance Premier 
Junior Mini Drużyna. 

– Sukcesem jest start w zawo-
dach, bez względu na osiągnię-
ty wynik. Oczywiście, najfajniej 
jest wygrywać. Ale każda poraż-
ka uczy pokory i motywuje do 
intensywniejszej pracy – pod-
sumowuje występy Katarzyna 
Gazda-Suchanek, trenerka zie-
loneckich Liderek.

Red. KB

też puchary, sprzęt sportowy 
(w tym – profesjonalne rakietki 
do tenisa stołowego), dyplomy.

Spośród 16 uczestników w fina-
le wyłonili się zawodnicy, któ-
rzy zajęli miejsca „na pudle”. 
Trzecie miejsce zajął Szymon 
Polniak z klasy VIa, drugie – 
Matwiej Gurienko z ukraińskie-
go Krzywego Rogu, a pierwsze 
przypadło Janowi Kucabowi 
także z klasy VIa.

Turniej wspierali: Rada Rodzi-
ców przy Szkole Podstawowej 
w Korzkwi z siedzibą w Przy-
bysławicach, pod patronatem 
dyrekcji, którą podczas turnieju 
reprezentowała Katarzyna No-
gieć – wicedyrektor szkoły; Fun-
dacja Kształcenia, Wypoczynku 
i Rekreacji oraz Ośrodek Wypo-
czynkowy w Korzkwi.

Grupa założycielska TTC widzi 
niewątpliwy potencjał w mło-
dzieży z przybysławickiej szkoły 
i planuje kolejne edycje turnieju.

Jolanta Hofer
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Historia. Śmierć 
w XIX-wiecznej 
parafii Zielonki
19 maja 1845 r., w porze poobiedniej przed 
urzędnikiem stanu cywilnego w Zielon-
kach, którym zwykle był miejscowy ksiądz 
proboszcz, stawiło się dwóch zieleńczan: 
szynkarz Wincenty Mędrek oraz Stanisław 
Świnka, pracownik w miejscowym młynie. 
Zgłosili, że dwa dni wcześniej, o godzinie 
5 po południu zmarła licząca około sześć-
dziesięciu lat Elżbieta Ochwalska, wdowa 
i służąca. Mieszkała w niewielkim, drewnia-
nym domku o numerze 85. Z pięknie ko-
lorowanej, austriackiej mapy katastralnej, 
wyrysowanej trzy lata później, a dziś do-
stępnej na portalu szukajwarchiwach.pl 
wynika, że znajdował się on na samej gra-
nicy Zielonek, przy rzece Białusze i dro-
dze w kierunku Garlicy Murowanej. Była 
to jedna z 89 zmarłych mieszkańców ca-
łej parafii Zielonki w 1845 r. Jak nakazywa-
ła tradycja, w chwili zgłoszenia tego faktu 
zmarła zapewne ostatni już dzień leżała we 
wspomnianej chałupie, w otwartej trumnie, 
wśród modłów bliskich i znajomych, ktoś 
może włożył do trumny główkę maku, sym-
bol snu i śmierci.

W dawnych czasach, wysoki odsetek osób zmar-
łych stanowiły przede wszystkim dzieci, z czego, 
w przypadku niemowląt największe prawdopodo-
bieństwo śmierci pojawiało się w ciągu pierwsze-
go miesiąca życia. Nie dziwi zatem, że w podanej 
wyżej liczbie zmarłych było aż 60 dzieci. Wynikało 
to chociażby z braku odpowiedniej higieny, opie-
ki, czy też chorób. Wszechobecne epidemie oraz 
niedożywienie także wpływały na wysoką umieral-
ność. Ludzie nie wiedzieli dokładnie, ile mają lat. 
Często zdarzało się, iż podstawą określenia ich 
wieku stawały się relacje bliskich lub przypusz-
czenia duchownego, wpisującego daną osobę do 
księgi.

Parafia w Zielonkach sięga swoimi korzenia-
mi średniowiecza. Prócz centralnej wsi Zielonki, 
w dobie rozbiorów w parafii znajdowały się rów-
nież: Bibice, Garlica Murowana, Górka Narodo-
wa, Pękowice, Tonie oraz Witkowice. Zaludnienie 
było tam dość duże, a poziom świadomości i za-
radności chłopskiej wysoki, co wynikało przede 
wszystkim z bliskości Krakowa, dawnej stolicy Pol-
ski. Niniejszy tekst opiera się na Aktach Stanu Cy-
wilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach 
z 1845 r. Jest to księga spisana w języku polskim. 
Jej kopię cyfrową znajdziemy na wspomnianym 
już portalu szukajwarchiwach.pl. 

Na podstawie stworzonej przez autorkę niniej-
szego tekstu imiennej bazy danych osób zmar-
łych w parafii Zielonki okazało się, że najwięcej 
przypadków śmierci miało miejsce na przednów-
ku (12 osób). Znane zapewne było ówcześnie 
przysłowie: „Nie każdy starzec przeżyje marzec”. 
W tym czasie w domowych spichrzach brakowa-
ło już żywności, a do nowych zbiorów było jesz-
cze daleko. Najmniej ludzi zmarło we wrześniu (4). 
Aż 67% zmarłych miało poniżej lat 18. W związ-
ku z tym średni wiek osoby zmarłej wyniósł jedy-

Cmentarz parafialny w Zielonkach (fot. Adam Golec)
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nie około 32 lata. Najdłużej żyły dwie kobiety, które 
w chwili śmierci miały po 80 lat. Ewa z Pietrzyków 
Dudzina mieszkała w Toniach, a Katarzyna z Pal-
kosów Naziemska w Pękowicach. Najmłodszymi 
były natomiast dzieci urodzone martwo, w tym 
czworo chłopców i jedna dziewczynka. Nie dziwi 
ta różnica liczby, gdyż noworodki płci męskiej były 
słabsze niż płci żeńskiej. 

W każdym przypadku śmierć zgłaszało dwóch 
mężczyzn. Najczęściej jednym z nich był ojciec 
lub członek rodziny, a drugim mieszkaniec danej 
wsi, czy też jej zarządca. Byli to świadkowie, któ-
rzy podawali datę oraz godzinę zgonu, a także 
najprawdopodobniej wiek osoby zmarłej. Zdecy-
dowana większość z nich była niepiśmienna, tyl-
ko w jednym przypadku poświadczające osoby 
złożyły podpis w księdze. Śmierć zgłaszano tego 
samego dnia, gdy zgon nastąpił nad ranem. Je-
śli jednak dana osoba zmarła w godzinach po-
południowych czy też wieczornych, zgłoszenia 
dokonywano dopiero następnego dnia. Również 
odległość zamieszkania od parafii miała znacze-
nie. Im dalej, tym później informowano o śmierci. 
Zazwyczaj informacja z takich wsi pojawiała się po 
dwóch, a nawet trzech dniach, jak w przypadku 
Garlicy Murowanej. Wieś ta znajdowała się nad 
samą granicą zaboru rosyjskiego (około 3,5 km 
od plebanii).

Wpisów do księgi dokonywano od godziny 7 rano 
do godziny 20. Prawie wszystkie osoby znajdują-
ce się w księdze określono jako chłopstwo (wło-
ścianie), podzieleni ze względu na posiadłości 
na morgowników, zagrodników czy nie uposażo-
nych rolą służących. Omawiany typ księgi może 
być użytecznym źródłem do poszukiwań genealo-
gicznych. Z wpisów bowiem możemy zdobyć pod-
stawowe informacje o rodzicach osoby zmarłej jak 
imię, nazwisko, stan społeczny, wiek lub dodatko-
we adnotacje o śmierci. 

Ciekawostką jest, że wiek tych samych, zgłaszają-
cych osób bywał zapisywany odmiennie. Przykła-
dowo Józef Łachowski z Bibic trzykrotnie zgłaszał 
zgony dzieci swoich krewnych i znajomych, a raz 

określano jego wiek na lat 68, innym razem na 70. 
To też może świadczyć o nieznajomości dokład-
nej liczby przeżytych lat. Natomiast, gdy różni-
ca wieku zgłaszającego kilkakroć parafianina jest 
znacząca, może chodzić o różne osoby. Przykła-
dowo Jan Majdra miał podane kolejno lat 41, 46 
oraz 70. Może to wskazywać, że są to dwie różne 
osoby, być może syn lub ktoś z rodziny. Wyma-
ga to dodatkowych badań genealogicznych. Jeśli 
w danej wsi znajdowały się osoby o takich samych 
imionach i nazwiskach, rozróżniano je poprzez na-
danie pseudonimów. Niestety, nie zawsze wpisy-
wano je do ksiąg.

Przywołane w powyższym artykule źródło przy-
bliża funkcjonowanie dziewiętnastowiecznej wsi 
podmiejskiej. Stan zachowania źródeł typu ksiąg 
metrykalnych, czy akt stanu cywilnego daje szansę 
na uchwycenie historii chłopskiej rodziny, kultury 
imienniczej nad rzeką Białuchą (Prądnik), tworze-
nia się i przekształcania nazwisk, jak również na 
badania genealogiczne. Bohaterowie tych ana-
liz nie żyją już od przeszło stulecia. Dalej jednak 
parafię Zielonki zamieszkują ich potomkowie, co 
każdy czytelnik może już indywidualnie dostrzec, 
przeglądając chociażby zestawienie nazwisk 
mieszkańców zmarłych w 1845 r.: Baczkowski,  
Banaś, Bierowicz, Bubak, Chacuś, Chmielowski, 
Doniec, Duda, Gajowski, Godyń, Gromek, Jadzik 
(Sadzik), Kancura, Kaleta, Karabuła, Kawa, Kłak, 
Kotulski, Kosałka, Krewniak, Łachowski, Ledzwoń, 
Łatko, Łysek, Machnik, Majcherek, Majdra, Maj-
ka, Mędrek, Musiał, Naziemski, Nowak, Nowacki, 
Ochwalski, Palkos, Paluch, Płaszowski, Podkulek, 
Pojałowski, Piskorz, Rakowski, Rożek, Rychlik, 
Siemieniec, Skoczek, Skorupa, Sieńko, Sierant, 
Sitko, Skoczek, Stankowski, Świnka, Stachu-
ra, Stańkowski, Szpak, Szydłowski, Szymański, 
Trzcionka, Utrata, Uznański, Wąs, Widłak, Wierciń-
ski, Wojdała.

Magdalena Sierakowska, 
Instytut Historii i Archiwistyki  

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN  
w Krakowie
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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



66

Reklamy

:MAMY�W�SPRZEDA Y��SZK O,�PORCELAN

,

CHEMI GOSPODARCZ

.

Ż Ł Ę,�GARNKI,�PATELNIE,�FORMY�DO�CIAST,�DOMOWE�PLASTIKI,

DONICZKI,

Ę Ą,�SZTUCZNE�KWIATY�-�POJEDYNCZE�I�W�BUKIETACH

ORAZ

ZIEMIĘ Ś Ż Ś

NASIONA�KWIAT

DO�RO LIN�W�RÓ NYCH�POJEMNO CIACH

ÓW�I�WARZYW

Ś ŚRODKI�OCHRONY�RO LIN,

BARDZO�PRZYST PNEĘ CENY

0 9

SKLEP�CZYNNY

OD�PONIEDZIA KU�DO�PI TKU�OD�7. 0�-�1 .00,�SOBOTA�8.00�-�13.00Ł Ą

OD�14�LUTEGO�WYD U AMY�GODZINY�PRACYŁ Ż

B DZIEMY�INFORMOWA NA�BIE CO

SERDECZNIE�ZAPRASZAMY!

Ę Ć ŻĄ

ZLOKALIZOWANY�W�ZIELONKACH,�UL.�GALICYJSKA�7
-�NA�TERENIE�BAZY�GMINNEJ�SPÓ DZIELNI

ZAPRASZA�NA�ZAKUPY
Ł

NOWY�W A CICIEL,�NOWY�SZERSZY�ASORTYMENTŁ Ś

SKLEP�1001�DROBIAZGÓW

30-417 Kraków
u. Łagiewnicka 33a

+48 792 233 668

Na hasło ZIELONKI 5% rabatu

sklep@horsequal.pl
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