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Okiem Wójta
Szanowni Państwo,

Dzisiejszy tekst pozwalam sobie poświęcić oszczędnościom w zużywaniu węgla, energii i gazu. Ceny 

tych mediów z końcem września trudno prognozować na najbliższy sezon i najbliższy rok. Codziennie 

jesteśmy informowani o wielokrotnych planowanych przez narodowe spółki wzrostach cen. Nie ulega 

żadnej wątpliwości, że ostatecznie ceny węgla, gazu i energii elektrycznej według zapowiedzi będą ro-

sły w prognozach średnioterminowych. Aby łagodzić skutki wzrostu cen, konieczne jest oszczędzanie 

zużycia wszędzie tam gdzie jest to możliwe oraz inwestycje w OZE. Na tych dwóch polach sporo ma do 

zrobienia samorząd gminy, ale też dużo może zrobić każdy mieszkaniec.

W zakresie oszczędzania zużycia energii i gazu już zostały podjęte rekomendacje dla obiektów oświato-

wych, budynków komunalnych i sołeckich. Wśród wielu działań systematycznie będą gaszone lampy na 

korytarzach pomiędzy przerwami, będą skręcane zawory termostatyczne przy grzejnikach w pomiesz-

czeniach, gdzie jest za wysoka temperatura lub są one okresowo nieużytkowane. Wymieniamy też źród-

ła światła na bardziej energooszczędne w szkołach i budynkach komunalnych. Będziemy też ograniczać 

oświetlenie zewnętrzne, iluminacje i podświetlenie budynków. Na obecny czas nie planuję całkowitego 

wyłączania oświetlenia ulicznego, gdyż powoduje to duże pogorszenie bezpieczeństwa dla ruchu na 

przejściach dla pieszych. W nocy jest duży ruch pojazdów i zdarzają się piesi, których kierowcy nie za-

uważą. Bardzo łatwo wówczas o wypadek i ludzkie tragedie. Trudno też realizować oszczędności w zu-

życiu energii elektrycznej w około 70 obiektach związanych z gospodarką wodno-ściekową. Woda musi 

być wypompowana ze studni, następnie wtłoczona do sieci, a ścieki muszą być przepompowane do kra-

kowskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Jedynie mniejsze zużycie wody przez statystycznego mieszkańca 

może zmniejszać zużycie energii, ale to zależy od nas wszystkich.

Drugim kierunkiem działań gminy są działania związane z pozyskiwaniem środków na budowę odna-

wialnych źródeł energii dla obiektów komunalnych, ale także dla indywidualnych gospodarstw domo-

wych. W tym celu przystąpiliśmy do tzw. klastra energii wraz z trzema innymi gminami: Wielką Wsią, 

Kocmyrzowem-Luborzycą i Igołomią-Wawrzeńczyce. Planujemy przygotować się do przyszłorocznego 

konkursu na montaż instalacji OZE na obiektach komunalnych, ujęciach wody, przepompowniach ście-

ków i u indywidualnych odbiorców. W tym celu w listopadzie będziemy prowadzili szeroki nabór i będą 

spotkania informacyjne. Spodziewane dofinansowanie jest szacowane na poziomie minimum 60 proc. 

kosztów instalacji. Równolegle gmina Zielonki w ramach Metropolii Krakowskiej będzie miała pulę środ-

ków na instalacje OZE i głęboką termomodernizację obiektów komunalnych. Mamy jeszcze obiekty, 

które wymagają takiej interwencji, by ograniczyć koszty zużycia gazu i energii elektrycznej. Dostępność 

tych środków zależy od decyzji Komisji Europejskiej i polskiego rządu. Można przewidywać rozpoczęcie 

realizacji w okolicach końca 2024 roku, czy nawet później.

Bogusław Król
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Absolutorium za rok 2021
30 czerwca 2022 r., podczas XL sesji Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023, rad-
ni udzielili wójtowi gminy absolutorium za rok 2021. Na 20 obecnych radnych wszyscy 
głosowali za. Nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Zielonki za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania 
budżetu za 2021 rok również głosowało 20 obecnych radnych, 20 za. Na tej sesji udzie-
lono również wójtowi wotum zaufania. 

Dochody budżetu zrealizowa-
no w wysokości 167 887 667,62 
zł (107,4 proc. planu założone-
go w uchwale budżetowej na 
2021 r.), a wydatki – w wysoko-
ści 177 153 585,59 zł (95,2 proc. 
planu). Na inwestycje wydatko-
wano kwotę 43 290 232,91 zł, 
co stanowiło około 24 proc. 
ogólnej kwoty wydatków. Na 
koniec 2021 r. budżet gminy 
zamknął się deficytem wynoszą-
cym 9 265 917,97 zł. Ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu 
można zapoznać się w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Dość wysoki poziom wykonania 
dochodów odnotowano w gru-
pie transferów pochodzących 
z budżetu państwa – wśród nich 
udział w PIT, CIT, subwencja, czy 
m.in. nagroda za największe wy-
szczepienie się wśród miesz-

kańców przeciwko COVID-19 wśród gmin do 30 tys. mieszkańców. 
W przypadku największego źrodła dochodów, jakim jest udział 
gminy w podatku PIT w roku 2021 nastąpił wzrost w stosunku do 
roku 2020 o kwotę 8 206 837 zł czyli o 16,6 proc., wcześniej wskaź-
nik wzrostu kształtował się na poziomie 11–15 proc. Z tytułu udziału 
gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu 
państwa (PIT i CIT) wpłynęło do budżetu gminy 58 202 979,97 zł. 
Od początku roku 2022 wynikający ze zmian ustawowych sposób 
naliczenia udziałów w PIT i CIT będzie dla gminy mniej korzystny. 

w części roku 2021 gmina realizowała jeszcze rządowy program 
Rodzina 500 plus, program zrealizowano w kwocie 35 295 313,62 zł. 
Kwotę 12 882 579,64 zł przeznaczono na finansowanie kosztów od-
bioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w analogicznym 
okresie opłaty od mieszkańców pozyskano w kwocie 9 272 228,46 zł 
i nie zbilansowały one systemu). 

wydatki na inwestycje wyniosły jak wspomniano 43 290 232,91 zł. 
Dominowały wydatki na inwestycje oświatowe 16 383 898,20 zł oraz 
zadania drogowe 7 535 906,56 zł. Udało się zakończyć i oddać do 
użytku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, budynek 
wielofunkcyjny na potrzeby Os. Łokietka, halę namiotową o kon-
strukcji drewnianej dla TS Węgrzce. Kontynuowano m.in. rozbudo-
wę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę pieców, budowę 
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remizy dla OSP Bosutów. Udało 
się rozpocząć budowę zaplecza 
na terenie rekreacyjnym w Pęko-
wicach i modernizację Centrum 
Medycznego w Węgrzcach. 

Na poprawę stanu dróg w gmi-
nie (również nie będących 
w zarządzie gminy Zielonki, 
a modernizowanych na zasa-
dach inicjatyw samorządowych 
z województwem małopolskim 
i powiatem krakowskim), czy-
li utrzymanie, modernizację, re-
monty, budowę chodników itp. 
wydatkowano 13 952 447,54 zł. 
Na zapewnienie transportu 
zbiorowego (17 linii aglomera-
cyjnych MPK) przekazano do 
gminy Kraków z budżetu gminy 
Zielonki na mocy zawartego po-
rozumienia środki w wysokości 
3 729 663,65 zł, koszty zwięk-
szyło m.in. uruchomienie dwóch 
linii przyśpieszonych – agloeks-
presów 307 i 337. Na finansowa-
nie oświetlenia ulicznego gmina 
przeznaczyła 1 556 531,88 zł.

Na inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne, w tym realizację 
projektu POIiŚ „Gospodarka 
wodno-ściekowa w gminie Zie-
lonki – IV etap” przeznaczo-
no 6 010 228,12 zł. Na ochronę 
powietrza i klimatu wydatkowa-
no kwotę 2 878 176,50 zł, w tym 
na dofinansowanie wymiany 
pieców dla mieszkańców w ra-
mach projektu „Ograniczenie ni-
skiej emisji w gminie Zielonki” 
i międzygminny program mon-
tażu odnawialnych źródeł ener-
gii na domach mieszkańców 
2 550 057,03 zł.

Na realizację zadań z zakre-
su oświaty i wychowania (łącz-
nie z wydatkami na świetlice 
szkolne i zapewnienie wspól-
nej obsługi administracyjno-
-księgowej szkół) wydatkowano 
63 463 417,51 zł, z czego 42,5 
proc. czyli 26 958 951,07 zł sta-
nowią wydatki na wynagrodze-
nia nauczycieli i pracowników 
obsługi jednostek oświaty. 

Na świadczenia finansowane z pomocy społecznej wydatkowano 
4 854 491,36 zł, a na świadczenia rodzinne i świadczenia wychowaw-
cze, głównie program 500+, środki w wysokości 39 638 410,47 zł. 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na realizację za-
dań z zakresu kultury otrzymało środki w wysokości 2 430 803 zł, 
zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę 646 000 zł. 

Na podst. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
zielonki za rok 2021” sporz. IO, AA

BIP urząd Gminy zielonki/wójt Gminy/
Sprawozdania/2021/Informacja o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy zielonki za rok 2021



8

WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI 4-5 (166-167)/2022

Nowa przychodnia 
w Węgrzcach już otwarta 
W odnowionych wnętrzach Centrum Medyczne-
go w Węgrzcach na drugim piętrze od 1 wrześ-
nia działa już druga przychodnia POZ świadcząca 
usługi na NFZ. Przychodnia Familia Medicina Zakład Lecz-
niczy świadczy podstawową opiekę zdrowotną (POZ) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.
Pacjentów przyjmują lekarze POZ: Joanna Pawlik, Maja 
Draszczuk, Anna Korczyńska-Dolan i Jakub Rogus. Każ-
dego dnia porad pediatrycznych udziela jeden z lekarzy: 
Bożena Kraszewska lub Katarzyna Bator. Przychodnia za-
pewnia również opiekę pielęgniarki POZ i położnej. Przy-
chodnia w zakresie usług ma też wizyty domowe, badania 
diagnostyczne: laboratoryjne, EKG, dostęp do RTG i USG, 
szczepienia m.in. przeciwko COVID. Do przychodni można 
dzwonić pod nr tel. 535 628 912 i 12 445 95 55.

Na parterze porad ginekologicznych udziela lek. Rafał Meus. Suk-
cesywnie uruchamiane będą gabinety kardiologa, pulmonologa 
i reumatologa – te konsultacje, jak i ginekologiczne, będą pacjen-
tom przychodni oferowane poza NFZ w cenie 70 zł za konsultację. 
Przychodnia będzie się ubiegać do NFZ o dodatkowe kontrakty na 
różnych specjalistów (w tym w pierwszej kolejności na ginekologa), 
niestety takie konkursy pojawiają się bardzo rzadko. Tymczasem 
proponuje korzystną cenę 70 zł za konsultacje specjalistyczne dla 
swoich pacjentów. Jak informuje Joanna Pawlik, kierownik ds. me-
dycznych Familia Medicina: – W przyszłości planujemy rozwinąć 
działalność o usługi z medycyny pracy, badania kierowców, rehabili-
tacji oraz lekarzy innych specjalizacji. 

Zapisać się do przychodni można przez internet (instrukcja do-
stępna na FB Familia Medicina Zakład Leczniczy) i w placówce 
w Węgrzcach (ul. A10 nr 56 II piętro) wypełniając deklarację na miej-
scu (rejestracja czynna w godzinach 8.00–18.00).

Przychodnia dzierżawi pomieszczenia od gminy w odnowionym bu-
dynku CM Węgrzce. Na drugim piętrze z windą ma do dyspozycji 

4 gabinety lekarskie i gabinet za-
biegowy oraz na parterze gabi-
net ginekologiczny.

Gabinety oraz zaplecze sani-
tarne, recepcja i 2 poczekalnie 
zostały w pełni umeblowane 
i wyposażone w sprzęt kompu-
terowy, dzięki nagrodzie jaką 
gmina uzyskała w konkursie 
Najbardziej Odporna Gmina. 

Przypomnijmy, że w ramach 
remontu Centrum Medyczne-
go w Węgrzcach przebudowa-
ne zostały pomieszczenia na 
wszystkich kondygnacjach bu-
dynku. Na dachu budynku za-
instalowano też odnawialne 
źródła energii – panele fotowol-
taiczne. Przeprowadzono rów-
nież remont elewacji, pojawiło 
się nowe oświetlenie zewnętrz-
ne i napis. 

Dotychczas w CM w Węgrzcach 
funkcjonowały: poradnia leka-
rza rodzinnego na pierwszym 
piętrze, na parterze pogotowie 
ratunkowe i poczta, na drugim 
piętrze gabinet stomatologiczny. 
Od 1 września dołączyła druga 
przychodnia, Familia Medicina 
Zakład Leczniczy na NFZ, na 
drugim piętrze oraz gabinet gi-
nekologiczny na parterze. 

Nadal, na pierwszym piętrze, 
działa Gabinet Lekarza Rodzin-
nego prowadzony przez lekarza 
Antoniego Hudzika, usługa pro-
wadzona jest w ramach kontrak-
tu z NFZ. Ta przychodnia składa 
się z: pięciu gabinetów z dwo-
ma oddzielnymi poczekalnia-
mi, rejestracją, pomieszczeniem 
magazynowym, zapleczem so-
cjalnym, pomieszczeniem po-
rządkowym, szatnią dla pracow-
ników oraz węzłami sanitarnymi.
Koszt remontu budynku CM 
Węgrzce wraz z dokumenta-
cją projektową i nadzorem wy-
niósł 3 055 631 zł brutto, inwe-
storem była Gmina Zielonki. 
Umeblowanie i sprzęt kompute-
rowy kosztowały 407 tys. zł, zo-
stały sfinansowane z nagrody 
w konkursie Najbardziej Odpor-
na Gmina; trwa jeszcze przetarg 
na sprzęt medyczny, również fi-
nansowany z tej nagrody.

IO

Zarówno nowa jak i dotychczas funkcjonująca przychodnia zostały 
wyposażone dzięki nagrodzie za szczepienia
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Otwarcie remizy OSP 
Bosutów
2 lipca był ważnym dniem dla bosutowskich strażaków 
i całego sołectwa Bosutów-Boleń. Tego dnia poświęcono 
i uroczyście przekazano do użytku nowy budynek strażacki 
przy ulicy Krakowskiej w Bosutowie. Co podkreślano pod-
czas otwarcia, ze względu na bliskość Północnej Obwod-
nicy Krakowa z węzłem w Batowicach, to właśnie strażacy 
z tej jednostki będą najbliżej, by nieść pomoc.

Remiza o powierzchni 372 m2 kosztowała 3 239 380 zł, w większości 
sfinansowana została z budżetu gminy, 370 tys. zł pochodziło z re-
zerwy budżetu państwa, a 80 tys. zł od Województwa Małopolskie-
go w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”; sołectwo Bosutów 
przeznaczyło 677 tys. zł ze sprzedaży działek z rodowodem sołeckim.

W uroczystym przemarszu, spod starej remizy do nowej, wzięły udział 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z: Bibic, Bosutowa, Garlicy 
Murowanej, Grębynic, Owczar, Trojanowic, Węgrzc, Woli Zacharia-
szowskiej, Zielonek oraz Michałowic i Raciborowic pod dowództwem 
komendanta gminnego OSP druha Jana Palimąki. Muzyczną opra-
wę zapewniła Orkiestra Dęta „Wola” z Woli Zachariaszowskiej.

Gości powitali wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz przewodni-
czący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewo-
da Małopolski Łukasz Kmita, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego 
Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr 
Goraj, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Droż-
dżak, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie bryg. Arkadiusz Kielina, radni powiatu krakowskiego 
Wojciech Bosak i Jarosław Raźny, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zielonki Krzysztof Olawski, Komendant Komisariatu Policji w Zielon-
kach podkom. Adam Kwapiński, radni oraz sołtysi z terenu gminy.

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono druha 
Władysława Sokoła. Nową remizę poświecił ks. Tomasz Kołodziej-
czyk z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. Jednostka OSP 
Bosutów powstała w 1926 r. Zrzesza 38 członków, w tym 21 czyn-
nych. W minionym roku 45 razy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń, 
w tym 6 pożarów i 37 innych zdarzeń miejscowych, 2 były fałszy-
wymi alarmami. Bosutowscy strażacy wielokrotnie wygrywali w za-
wodach. Podczas tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych 
w Przegini OSP Bosutów zajęła II miejsce.

– Gdziekolwiek są, tam niosą po-
moc, ratują dobytek, życie ludz-
kie, często z narażeniem i po-
święceniem swojego życia. To Wy 
strażacy jesteście bohaterami, bo 
gdyby Ojczyzna była w potrze-
bie w kilkanaście minut jesteście 
na służbie – mówił Minister In-
frastruktury Andrzej Adamczyk.

– Remiza jest zaprojektowana 
na wzór remiz ze Stanów Zjed-
noczonych. To pokazuje z jakim 
rozmachem władze samorządo-
we myślą o rozwoju i o mieszkań-
cach. Życzę tego, aby ta remiza 
służyła bezpieczeństwu, ale żeby 
tych wyjazdów ratowniczych 
było jak najmniej – mówił Woje-
woda Małopolski Łukasz Kmita.

– Ta inwestycja to efekt współpra-
cy wielu osób. Jest to spełnienie 
marzeń, ale mamy też świado-
mość, że to wielkie zobowiązanie 
– mówił przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golan-
ko, dodając: – Dziękuję panu 
wójtowi za odwagę w zaakcep-
towaniu koncepcji biura projek-
towego, która zarówno w bryle, 
jak i estetyce, jest dzisiaj przykła-
dem pięknej architektury i popra-
wy estetyki publicznej.

Na parterze ulokowano garaż 
dla pojazdów ratowniczych oraz 
pomieszczenia przyległe tj.: war-
sztat, magazyn, pralnio-suszar-
nię oraz szatnię z sanitariatami, 
zaopatrzonymi w natryski i toa-
lety. Przy głównym wejściu znaj-
duje się dyżurka z widokiem na 
teren przed remizą. Na piętrze 
znajduje się sala wielofunkcyj-
ną na szkolenia i spotkania, wy-
posażona w zaplecze kuchenne. 
Na piętrze mieszczą się tak-
że: pomieszczenie administra-
cyjno-biurowe, sanitariaty oraz 
magazyn. Budynek wyróżnia 
nietypowa elewacja budynku, jej 
fragmenty obłożono dekoracyj-
nymi deskami opalanymi, które 
nawiązują do przeznaczenia bu-
dynku – obiekt ma służyć straży 
pożarnej. Wzrok przyciągają tak-
że żółte, kontrastujące elementy 
wokół okien, w tym kolorze jest 
również napis OSP Bosutów. 
Autorem projektu jest Mateusz 
Manecki z Autorskiej Pracow-
ni Projektowej Manecki. Inwe-
stycję zrealizowała firma Wiktor 
Wołyniak Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe 
„WIKPOL”.

KB

Otwarty uroczyście budynek ma nowoczesną bryłę i elementy nawiązujące 
do pracy strażaków
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Po robotach w ramach pierwszego rozszerzenia odtworzono m.in. 
nawierzchnię ul. Spacerowej w Zielonkach

Drugie rozszerzenie objęło 
odcinki sieci w Bibicach 
w rejonie ul. Warszawskiej

Budowa sieci 
kanalizacyjnej – obecny 
etap
Trwa realizacja drugiego rozszerzenia projektu „Gospo-
darka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – IV etap” czyli 
budowa kolejnych 3,22 km sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjno-tłocznej w Brzozówce, Bibicach, Januszowicach 
i Zielonkach i przebudowa 0,39 km sieci wodociągowej.

Wykonawcą drugiego rozszerzenia jest konsorcjum firm z liderem 
Zakładem Robót Inżynieryjno–Budowlanych Augustyn Anioł ze Sta-
rego Wiśnicza, z którym podpisano umowę 21 kwietnia 2022 r. o war-
tości 5 082 086,51 zł, z terminem wykonania do 21 lutego 2023 r. 

Odcinek łącznie 0,35 km sieci kanalizacji sanitarnej w Bibicach w re-
jonie ul. Warszawskiej został już wykonany. W Brzozówce trwa bu-
dowa łącznie 2,55 km sieci kanalizacyjnej i przebudowywane jest 
0,39 km sieci wodociągowej; aktualnie wykonawca realizuje odci-
nek na ul. Leśnej, zostały wykonane roboty sieciowe na ul. Oliwko-
wej. Zakres prac w tej miejscowości dotyczy też ul. Zielona Droga 
i ul. Sportowa. Umożliwi to podłączenie około 90 nieruchomości.

Drugie rozszerzenie przewiduje ponadto następujące zadania: 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowi-
ce 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. Krakowskie Przedmie-
ście) – 0,06 km;

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 25, 26, 1639, 
1645, 280/3 w miejscowości Zielonki (rejon Podskala) – 0,11 km;

• wymiana 22 hydrantów.

W trakcie odbioru przez inwe-
stora, gminę Zielonki, jest reali-
zacja pierwszego rozszerzenia 
projektu „Gospodarka wod-
no-ściekowa w gminie Zielon-
ki – IV etap”. Przypomnimy, że 
projekt objął około 8,4 km sieci 
kanalizacyjnej: w Bibicach, Woli 
Zachariaszowskiej, Przybysławi-
cach, Węgrzcach, Zielonkach, 3 
przepompownie, około 700-me-
trowy odcinek kanalizacji desz-
czowej i 240-metrowy odcinek 
sieci wodociągowej. Koszt ro-
bót to około 7 426 159,24 zł. 
Ostatnie prace polegały na 
odtworzeniu nawierzchni po 
budowie kanalizacji na ul. Sło-
wiańskiej w Woli Zachariaszow-
skiej oraz ul. Spacerowej i Do 
Cegielni w Zielonkach. Zakoń-
czenie tych prac pozwoli na 
przyłączenie do sieci około 150 
nieruchomości. Cały projekt re-
alizowany jest od 2017 r., w jego 
ramach powstanie 37,81 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej i 3,39 km 
sieci wodociągowej, 18 prze-
pompowni ścieków i 2,06 km 
kanalizacji deszczowej. Wartość 
całego projektu po dwóch roz-
szerzeniach to 39 277 003,92 zł, 
z czego dofinansowanie z POIiŚ 
wzrosło do 19 315 618,56 zł. 
Po zakończeniu projektu sieć 
kanalizacyjna w gminie Zielon-
ki będzie mierzyć 250 km dłu-
gości.

Referat Inwestycji Sieciowych, 
red. IO
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Wiadukt drogowy 
w Batowicach otwarty
11 lipca otwarty został wiadukt nad torami kolejowymi łą-
czący ulice Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krako-
wie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach 
w gminie Zielonki. Budowa wiaduktu wraz z przebudową 
okolicznego układu drogowego trwała 2 lata, choć sama 
inwestycja ma długą historię.

– Spotykamy się na otwarciu największej w historii Powiatu Krakow-
skiego inwestycji infrastrukturalnej. Dziękuję rządowi Rzeczypospolitej 
Polskiej za to, że uruchomił Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dzię-
kuję patronom tego wydarzenia – Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi 
Adamczykowi, panu wojewodzie, dziękuję samorządowcom Krakowa 
i gmin Zielonki i Michałowice. To bardzo ważne połączenie Krakowa 
i powiatu – mówił starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka.

Powiat Krakowski pozyskał środki na dofinansowanie budowy wia-
duktu, inwestycję realizował Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. 
Inwestycja realizowana była we współpracy samorządów: Powiatu 
Krakowskiego, Miasta Kraków, Gminy Zielonki i Gminy Michałowi-
ce, które inwestycję współfinansowały. Gmina Zielonki odpowiada-
ła m.in. za przygotowanie dokumentacji i projektu inwestycji wraz 
z uzyskaniem zezwolenia na realizację (ZRID); natomiast środki na 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zdo-
był Powiat Krakowski. Wykonawcą inwestycji była firma IMB Podbe-
skidzie. Oprócz wiaduktu powstał sąsiadujący z nim układ drogowy 
– m.in. trzy ronda (jedno po stronie miasta Krakowa, dwa po stro-
nie gminy Zielonki), ścieżka rowerowa, chodnik i zatoki autobusowe.

– To historyczna chwila. W 2010 r. na spotkaniu z Zarządem Powiatu 
wspólnie z wójtem gminy Michałowice Antonim Rumianem wniosko-
waliśmy o budowę obiektu łączącego obszar powiatu krakowskiego 
z miastem Kraków. Pozwolę sobie na krótkie przypomnienie historii tej 
inwestycji – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król. – Pierwsze kon-
cepcje były realizowane do 2014 r., w 2015 r. spotkaliśmy się z panem 
starostą, prezydentem Krakowa, wójtem Michałowic i padła propozy-
cja, żeby gmina Zielonki projektowała to rozwiązanie. Z trwogą pod-
jąłem się tego wyzwania. Prace koncepcyjne udało się zakończyć 
w 2016 r., w 2018 r. gmina Zielonki uzyskała ZRID – zezwolenie na rea-
lizację tej inwestycji. Wówczas w ramach tzw. ZIT udało nam się otrzy-
mać dofinansowanie 5,8 mln zł, a koszt inwestycji w dwóch przetargach 
był, jak się okazało, około 30 mln zł – bo gmina Zielonki zrobiła dwa 

przetargi. I trzeba tu przyznać, że 
nie byliśmy w stanie, jako samo-
rządy, dołożyć do tych 5 milionów 
aż takich dużych kwot. Dlatego 
wielkie ukłony i podziękowania 
dla ministra Andrzeja Adamczy-
ka i starosty Wojciecha Pałki za 
to, że przejął z powrotem swój za-
kres, tę inwestycję i udało mu się 
pozyskać tak duże dofinansowa-
nie, które pozwoliło zrealizować 
i sfinansować to przedsięwzię-
cie. Przypomnę też, samorządy, 
miasto, do tej inwestycji dołożyły 
– gmina Zielonki 1,8 mln zł. Dzię-
kuję w związku z tym radnym gmi-
ny Zielonki za decyzję o wsparciu 
tego przedsięwzięcia, choć ono 
tak naprawdę ma charakter regio-
nalny – zakończył B. Król.

„Budowa wiaduktu nad tora-
mi, łączącego ul. Powstańców 
w Krakowie z drogą powiatową nr 
2156K w miejscowościach Bato-
wice i Dziekanowice wraz z prze-
budową przyległego układu 
drogowego” kosztowała blisko 
38 mln zł, dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
(Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg) wyniosło 24,9 mln zł, 
a udziały samorządów to: mia-
sto Kraków – 8 mln zł, Powiat 
Krakowski – 2,177 mln zł, Gmina 
Zielonki – 1,8 mln zł, Gmina Mi-
chałowice – 1 mln zł.

– Stoimy w miejscu, w którym wi-
dać, że rząd Prawa i Sprawiedli-
wości dotrzymuje słowa. Daliśmy 
słowo, że wesprzemy samorząd 
i wesprzemy inwestycje dro-
gowe w Polsce, wszędzie tam 
gdzie kilkadziesiąt lat nie można 
było zrealizować przedsięwzięć, 
na które czekali mieszkańcy – 
podkreślił podczas otwarcia 
wiaduktu Minister Infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.

– To ważny wlot do miasta od 
północnej strony. W niedalekiej 
przyszłości umożliwi dojazd do 
powstającego węzła północ-
nej obwodnicy Krakowa. Kolej-
ny wiadukt łączy nie tylko drogi, 
nie tylko mieszkańców, ale i waż-
ne samorządy. Miasto Kraków, 
stolica województwa, wraz z Po-
wiatem Krakowskim, są niezwy-
kle dynamicznie rozwijającymi 
się samorządami w Małopolsce 
– podsumował Wojewoda Mało-
polski Łukasz Kmita.

KB, MKF

Nowy wiadukt w Batowicach komunikuje gminę Zielonki z Krakowem
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Powstaje chodnik 
na ul. Jana Matejki 
w Boleniu

Rozpoczyna się przebu-
dowa 3 odcinków dro-
gi gminnej ul. Jana Matejki 
w Boleniu w gminie Zielon-
ki. Wybudowane zostaną 

trzy odcinki chodnika o łącznej długości około 490 m wraz 
z odwodnieniem. Całkowity koszt przebudowy to 
1 513 085,14 zł. 

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr K601501 na 
odcinkach od km 0+003,6 do km 0+221,64; od km 0+330,13 do 
km 0+505,21 oraz od km 0+708,64 do km 0+805,37 w miejsco-
wości Boleń, Gmina Zielonki” uzyskało dofinansowanie w wysoko-
ści 976 311 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (państwowy 
fundusz celowy) zgodnie z art. 28 ustawy z 23 października 2018 r. 
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o dofinansowanie 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz wójt gminy Zielonki Bogu-
sław Król podpisali 24 marca 2022 r.

Wykonawcę udało się wyłonić 
w drugim przetargu, umowę 
z firmą Trobud podpisano 14 lip-
ca 2022 r. Zadanie ma być ukoń-
czone jeszcze w tym roku. 

W ramach przedmiotowego za-
dania wybudowane zostaną trzy 
odcinki chodnika o łącznej dłu-
gości około 490 m wraz z od-
wodnieniem co stanowi część 
przedsięwzięcia obejmujące-
go docelowo budowę chodni-
ka z odwodnieniem na długoś-
ci około 806 m. Odwodnienie 
będzie w tym roku wykonane 
również na pozostałych dwóch 
odcinkach dopełniających, ale 
wyłącznie w zakresie umożliwia-
jącym funkcjonowanie aktualnie 
budowanych trzech odcinków. 
W następnym etapie z nowego 
budżetu wykonane zostaną po-
zostałe dwa odcinki chodników, 
z dokończeniem odwodnienia, 
o długości łącznej 316 m.

Referat dróg i Komunikacji, 
red. IO

Przebudowana droga przy szkole w Przybysławicach

Dobiegła końca przebudowa drogi wojewódzkiej 794 na 
długości około 200 m w Przybysławicach, w sąsiedztwie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 4 sierpnia komisja z ra-
mienia inwestora – gminy Zielonki – odebrała roboty bu-
dowlane. Powstał m.in. nowy zjazd do szkoły bezpośrednio 
z drogi wojewódzkiej, przejście dla pieszych oraz chodnik 
po zachodniej stronie drogi.

Po tej samej stronie co szkoła – zachodniej stronie drogi – powstał 
chodnik o długości 200 m i szerokości 2 m od ul. Stoczki do ul. Po-

godnej, czyli w stronę Brzozów-
ki i Owczar. Na środku drogi 
wybudowano pas z kostki be-
tonowej o szerokości 3,25 m, roz-
dzielający jezdnie dla każdego 
z kierunków o szerokości 3,5 m 
z dodatkowymi poszerzeniami 
na łukach; a także wyspy kana-
lizujące ruch oraz przejście dla 
pieszych. Powstał zjazd na teren 
szkolny i zjazd na teren prywat-
ny, a istniejące zjazdy do posesji 
prywatnych zostały przebudo-
wane i dostosowane do zmie-
nionej geometrii jezdni oraz 
wybudowanego chodnika. Dzię-
ki przebudowie nastąpiła też 
poprawa widoczności na pod-
porządkowanym wlocie z drogi 
gminnej ul. Stoczki.

Koszt inwestycji wraz z wyku-
pami gruntów wyniósł łącz-
nie około 1,9 mln zł, większość 
kosztów pokrył inwestor – gmi-
na Zielonki – ze swojego budże-
tu. Zarządca drogi Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przyznał gminie 
na ten cel dotację w wysokości 
525 642,17 zł. Przebudowę zre-
alizowała firma SARIVO Infra-
struktura Sp. z o.o.

IO, MKF

Przebudowa drogi wojewódzkiej 794 służyła m.in. zwiększeniu 
bezpieczeństwa uczniów nowej szkoły w Przybysławicach

RZĄDOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DRÓG
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Modernizacja dróg 
gminnych
W lipcu zakończono remont odcinka ul. Widokowej w Zie-
lonkach od ul. Babilon do ul. Ks. J. Michalika w rejonie 
Szkoły Podstawowej w Zielonkach. W ostatnim czasie wy-
asfaltowano też m.in. ul. Bławatkową w Bibicach, ul. Na 
Ogrody w Zielonkach, ul. Ogrodową w Trojanowicach. 
Wkrótce nową nawierzchnię zyska ul. B3 w Węgrzcach.

Na podstawie umów z 15 marca pierwszą część tegorocznych za-
dań polegających na przebudowie dróg gminnych w gminie Zielonki 
realizowały dwie firmy. 

Firma Jankop na zlecenie gminy Zielonki przebudowała oko-
ło 220-metrowy odcinek ul. Widokowej w Zielonkach od ul. Babi-
lon do ul. Ks. J. Michalika wraz ze skrzyżowaniem. Nowa jezdnia 
asfaltowa została miejscami poszerzona do 4,5 m. Wykonane zosta-
ło odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z kratkami ścieko-
wymi oraz korytkami, a na odcinku około 100 m w rejonie parkingu 
przy szkole w Zielonkach zbudowano ciąg pieszy o szerokości 2 m. 
Koszt wykonania wyniósł ponad 940 tys. zł z budżetu gminy Zie-
lonki. Przypomnijmy, że inwestycja stanowi kontynuację moderniza-
cji ul. Widokowej, w 2021 r. wyremontowano 318-metrowy odcinek 
ul. Widokowej w Zielonkach od ul. Babilon w kierunku ul. Rzyczyskiej.

Firma Trobud z kolei wykonała nawierzchnię asfaltową ul. Na Brzegu 
w Zielonkach na odcinku około 110 m (koszt 47 tys. zł) i całej ul. C20 
w Węgrzcach (nawierzchnia, podbudowa i odwodnienie, koszt około 
160 tys. zł). Za około 214 tys. zł zabezpieczono skarpę przy ul. Wą-
skiej w Trojanowicach na około 40 m długości i na 110-metrowym 
odcinku tej drogi położono asfalt. Kończy się remont ul. Bławatkowej 
w Bibicach, na odcinku około 600 m dotychczas z destruktu położo-
no asfalt (koszt około 502 tys. zł). W ramach dodatkowej umowy za 
kwotę 250 tys. zł realizowane jest też odwodnienie tej drogi.

Na zadanie „Przebudowa dróg w gminie Zielonki II” umowy podpi-
sano 14 lipca. Firma Transfig wykonała modernizację ul. Ogrodowej 
w Trojanowicach (asfalt na odcinku 268 m) za 199 tys. zł. Asfalt poło-
żono na ul. Na Ogrody w Zielonkach na 775-metrowym odcinku drogi 
w kierunku fortu Marszowiec. Ta modernizacja kosztowała 400 tys. zł 

i była dofinansowana z budże-
tu Województwa Małopolskie-
go kwotą 200 tys. zł. Nową na-
wierzchnię zyskał 110-metro-
wy odcinek ul. Na Moroniu 
w Grębynicach (koszt 48 tys. zł). 
Wkrótce rozpocznie się remont 
ul. B3 w Węgrzcach od skrzyżo-
wania z ul. B1 do granicy gmi-
ny, na odcinku 208 m. Koszt 
zgodnie z umową wynosi około 
238 tys. zł.

Dodatkowo firma Malbud na zle-
cenie gminy na 150-metrowym 
odcinku ul. Słonecznej w Ow-
czarach położyła płyty (koszt 
150 tys. zł), a firma Jankop wy-
asfaltowała parking o pow. 670 
metrów kwadr. przy hali łukowej 
w Węgrzcach, obiekcie Towa-
rzystwa Sportowego. Pod par-
king dostosowano podbudowę 
i wykonano odwodnienie. In-
westycja zakończona końcem 
sierpnia kosztowała 100 tys. zł.

IO

Ul. Widokowa w Zielonkach

Ul. C20 w Węgrzcach
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Wizytowanie obwodnicy
Jak pisaliśmy poprzednio w „Wiadomości Lokalnych” na 
przełomie czerwca i lipca 2022 r., czyli w dwa lata od wbi-
cia pierwszej łopaty, zaangażowanie rzeczowe budowy 
Północnej Obwodnicy Krakowa, wykonawcy oraz inwestor 
szacowali na około 50 proc. 27 czerwca budowę POK wi-
zytowali Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, dyrektor 
krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Tomasz Pałasiński wraz przedstawiciela-
mi wykonawcy, samorządu oraz dziennikarzami, a 1 lipca 
– radni gminy Zielonki.

Uczestnicy objazdu wraz z ministrem odwiedzili m.in. miejsce pomię-
dzy ul. Dożynkową w Krakowie a LKS Zieleńczanka oraz zaawansowa-

U progu wakacji budowę Północnej Obwodnicy Krakowa wizytował m.in. 
minister Andrzej Adamczyk…

… oraz radni gminy Zielonki wraz z wójtem Bogusławem Królem

ny już w budowie tunel niedaleko 
węzła Batowice, gdzie na koniec 
odbyła się konferencja prasowa. 
Wkrótce potem, jeszcze w lipcu, 
tunel został przekopany.

Jak poinformował przedstawi-
ciel wykonawcy podczas wizy-
tacji dwa lata pandemii, wojna 
w Ukrainie i problemy z do-
stępnością pracowników i ma-
teriałów, a także trudności 
hydrogeologiczne nie ułatwiają 
zadania. – Ta droga ma szansę 
zostać zakończona w terminach, 
które wcześniej zostały dla niej 
przyjęte, skorygowane o te oko-
liczności. Jeśli pogoda nie prze-
szkodzi budowa powinna być 
pod koniec 2022 r. zaangażowa-
na w 60–70 proc., a w roku 2023 
i 2024 etapami oddawana do 
użytkowania. – powiedział mini-
ster A. Adamczyk.

W objeździe wzięli udział m.in. 
wicewójt gminy Zielonki Arnold 
Kuźniarski, przewodniczący Ra-
dy Gminy Zielonki Mirosław Go-
lanko i starosta Powiatu Krakow-
skiego Wojciech Pałka.

– Współpraca z administracją, 
z gminą, ze starostwem, z od-
działem GDDKiA w Krakowie 
przebiega modelowo, problemy, 
które są niemałe, są rozwiązy-
wane praktycznie od ręki – po-
wiedział podczas konferencji 
Andrzej Truszkowski, z-ca dy-
rektora kontraktu S-52 z ramie-
nia wykonawcy, firmy Gülermak.

Z ponad 12-kilometrowego prze-
biegu drogi ekspresowej Pół-
nocnej Obwodnicy Krakowa, 
6,7-kilometrowy odcinek znajdu-
je się na terenie gminy Zielonki 
i przebiega przez: Zielonki, Bi-
bice, Węgrzce, Bosutów, Dzie-
kanowice, Batowice. Na terenie 
naszej gminy powstają 3 węzły: 
Zielonki, Węgrzce, Batowice.

W tym samym tygodniu budo-
wę POK wizytowali radni gminy 
Zielonki podczas objazdowe-
go posiedzenia wspólnego ko-
misji Rady Gminy Zielonki wraz 
z wójtem Bogusławem Królem 
i zastępcą wójta Arnoldem Kuź-
niarskim. 

IO, KB
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Gmina Zielonki liderem 
edukacji w 2022 r.
Podczas finałowej gali 11. edycji konkursu „Samorządo-
wy Lider Edukacji” organizowanego przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się 27 
czerwca 2022 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, 
gmina Zielonki została wyróżniona jako Samorządowy Lider 
Edukacji po raz 7. Oceniono, że w stosunku do poprzed-
nich edycji gmina nie tylko nie obniżyła poziomu i jakości 
działań w sferze zarządzania oświatą, ale podjęła szereg 
nowych inicjatyw, które te działania wzmocniły i podnio-
sły ich efektywność. Gmina Zielonki otrzymała również wy-
różnienie nadzwyczajne jako samorząd, który w sposób 
szczególny troszczy się o podnoszenie jakości nauczania 
w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowa-
dzącym. Wśród samorządowców specjalnie wyróżnionych 
za pomoc udzielaną przez gminy uchodźcom z Ukrainy 
medalem „Samorządowiec społecznie zaangażowany” 
znalazł się wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

– W programie „Samorządowy Lider Edukacji” akredytujemy gminy, 
powiaty i samorządne województwa wyróżniające się na rynku tery-
torialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie 
nowoczesnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demo-
kratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki – mówi prof. 
Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczą-
cy Komisji Certyfikacyjnej.

Do konkursu samorządy zgłaszają się samodzielnie. W ankie-
cie prezentują działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki 
oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie dwóch, pra-
cujących niezależnie, recenzentów. Komisja ekspertów złożona jest 
z naukowców z wybranych polskich uczelni (m.in. z Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, 

Samorządowym Liderem Edukacji Gmina Zielonki została po raz 7.

Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie).

W gminie Zielonki uwagę eks-
pertów przyciągnęły m.in. inno-
wacyjna metoda wzbogacania 
oferty edukacyjnej dla uczniów 
szkół podstawowych w po-
staci nawiązania współpracy 
z krakowskimi uczelniami wyż-
szymi: Uniwersytetem Jagielloń-
skim, Politechniką Krakowską, 
Akademią Górniczo-Hutniczą 
i Uniwersytetem Rolniczym; 
wybudowanie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Przybysławi-
cach, co zwiększyło dostępność 
do kształcenia przedszkolnego, 
wraz z trzecią już w gminie pły-
walnią szkolną, z której korzy-
stają również uczniowie szkoły 
w Woli Zachariaszowskiej; od-
danie do użytku hali sportowej 
(łukowej) w Węgrzcach czy za-
inaugurowanie działalności Fol-
warku Kultura w Owczarach, filii 
Centrum Kultury, Promocji i Re-
kreacji. Eksperci ocenili, że sa-
morząd gminy Zielonki cechuje 
konsekwencja, wytrwałość i sy-
stematyczność w realizowaniu 
działań oświatowych i dbałość 
o unowocześnienie bazy dydak-
tycznej, a edukację i naukę trak-
tuje priorytetowo.

Wraz z wójtem gminy Zielon-
ki Bogusławem Królem wyróż-
nienia z rąk przedstawicieli fun-
dacji odbierała Anna Soblik, 
dyrektor Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjne-
go Szkół w Zielonkach.

na podst. inf. Fundacji red. IO
Zdjęcie dzięki uprzejmości
Fundacji Rozwoju Edukacji 

i Szkolnictwa Wyższego
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Awans na nauczyciela mianowanego wieńczy uroczyste ślubowanie

Świetne wyniki egzaminu 
ósmoklasistów w gminie 
Zielonki – gratulujemy!
W roku szkolnym 2021/2022 306 uczniów z czterech szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki przy-

Powyżej średniej ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej – fantastyczne 
osiągnięcia tegorocznych ósmoklasistów

stąpiło do egzaminu ósmo-
klasisty. Jesteśmy dumni, 
że nasi uczniowie jak co 
roku wypadli bardzo dobrze 
– powyżej średniej ogólno-
polskiej, wojewódzkiej i po-
wiatowej.

Z egzaminu z języka polskiego 
średni wynik uczniów z czterech 
szkół podstawowych w gminie 
Zielonki wyniósł 67 proc., przy 
średniej w powiecie krakow-
skim 64 proc., w województwie 
małopolskim 64 proc., a w kra-
ju 60 proc.

Z egzaminu z matematyki ucz-
niom ze szkół w gminie Zielon-
ki udało się uzyskać średnio 
73 proc., podczas gdy śred-
nia w powiecie krakowskim 
wyniosła 66 proc., w Małopol-
sce 63 proc., a w całej Polsce 
57 proc.

Z egzaminu z języka angielskie-
go nasi uczniowie zdobyli nato-
miast średnio 82 proc. Średnia 
dla powiatu wyniosła 73 proc., 

Ślubowanie nauczycieli 
mianowanych
Kolejni nauczyciele gminnych szkół awansowali zawodo-
wo. 9 i 10 sierpnia odbyły się egzaminy, a 12 sierpnia wójt 
gminy Bogusław Król wręczył nauczycielom akty nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego.

Siedmioro nauczycieli ślubowa-
ło rzetelnie pełnić powinność 
nauczyciela wychowawcy i opie-
kuna młodzieży, dążyć do peł-
ni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowy-
wać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, trady-
cji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Anna Węgrzynowicz-Szastak jest 
nauczycielem techniki, geogra-
fii, historii a Andrzej Wąsowski 
katechetą w Szkole Podstawo-
wej im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Bibicach. Sabina Franczyk 
jest nauczycielem pracującym 
w edukacji wczesnoszkolnej 
a Anna Birek-Gigoń nauczycie-
lem logopedą w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Zie-
lonkach. Katarzyna Palmowska 
– nauczyciel współorganizujący 
proces kształcenia oligofreno-
pedagog i Aleksandra Ćwikliń-
ska – nauczyciel pedagog szkol-
ny, psycholog szkolny pracują 
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Nowy rok szkolny 2022/23
1 września w 4 szkołach podstawowych w gminie Zielonki 
rozpoczął się rok szkolny 2022/2023 r. Jak co roku wzrosła 
liczba uczniów. Aktualnie w gminnych szkołach podstawo-
wych jest już 2543 uczniów. Razem z polskimi uczniami, 
w klasach ogólnych, będą się uczyć ich ukraińscy kole-
dzy, łącznie 79, którzy jeszcze w ubiegłym roku szkolnym 
uczęszczali do specjalnie utworzonych dla nich w gmin-
nych szkołach oddziałów przygotowawczych.

1 września Krzysztofowi Lepiarczykowi funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej powie-
rzył wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Wójt gminy złożył życzenia 
na nowy rok szkolny uczniom, nauczycielom i rodzicom. Przypo-
mnijmy, że Krzysztof Lepiarczyk pracował wcześniej jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Bibicach, był też radnym gminy i przewod-
niczącym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Gminy Zielon-
ki. Od poprzedniej dyrektor Katarzyny Buczak otrzymał niezbędne 
w pełnieniu funkcji dyrektor symboliczny klucz do szkoły, ołówek do 
pasowania uczniów i dzwonek, którym uroczyście mógł zainauguro-
wać nowy rok szkolny w szkole w Woli Zachariaszowskiej. Przypo-
mnijmy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach 
również nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – po konkursie 
dyrektorką placówki została Katarzyna Nogieć – dotychczasowa wi-
cedyrektor. Pełniąca rolę dyrektora szkoły przez 16 lat Regina Styn 
pozostała w szkole jako jej wicedyrektor.

Klas pierwszych będzie w nowym roku szkolnym 16: najwięcej 
w szkołach podstawowych w Bibicach i Zielonkach – po sześć, 
w szkołach w Przybysławicach i Woli Zachariaszowskiej – po dwie. 
W Szkole Podstawowej w Bibicach mamy najwięcej uczniów w gmi-
nie – 957 w 42 oddziałach, w tym 31 uczniów pochodzących z Ukrai-
ny w klasach ogólnych. W Szkole Podstawowej w Zielonkach jest już 
886 uczniów, w 40 oddziałach, w tym 75 uczniów w trzech oddzia-
łach „0” oraz 39 uczniów z Ukrainy w ogólnych klasach. Do Szko-
ły Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach uczęszcza 
343 uczniów w 17 oddziałach, w tym 5 dzieci ukraińskich w ogól-
nych klasach. W Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej jest 
261 uczniów w 14 oddziałach, w tym 4 dzieci ukraińskich w klasach 
ogólnych oraz jeden oddział „0” z 25 uczniami. 

Do 3 gminnych przedszkoli samorządowych w tym roku szkolnym 
uczęszczać będzie łącznie 406 dzieci.

IO, MKF

Rok szkolny 2022/23 uroczyście rozpoczęli m.in. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej

dla województwa – 69 proc., 
a kraju 67 proc.

Gratulujemy uczniom naszych 
szkół podstawowych, nauczy-
cielom i rodzicom! Mamy na-
dzieję, że dostaliście się do 
wymarzonych szkół średnich.

Jak wypadły poszczególne 
szkoły z terenu gminy? Z języ-
ka polskiego najlepsi okazali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bibicach (71 proc.), a z ma-
tematyki i języka angielskiego – 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Zielonek (80 proc. i 85 proc.).

Przystąpienie do egzaminu ós-
moklasisty jest warunkiem ukoń-
czenia szkoły podstawowej, 
a jego wynik wpływa na przy-
jęcie ucznia do wybranej przez 
niego szkoły ponadpodstawo-
wej. Połowa wszystkich punktów 
do zdobycia – to właśnie punk-
ty za egzamin. Druga połowa to 
punkty za oceny na świadectwie 
szkolnym i inne osiągnięcia ucz-
nia.

Red. KB

w Szkole Podstawowej im. Józe-
fa Piłsudskiego w Woli Zacharia-
szowskiej, Aleksandra Kulczycka 
– nauczyciel – prowadzi zajęcia 
w Przedszkolu Samorządowym 
w Węgrzcach z siedzibą w Bibi-
cach. Wójt gminy Zielonki Bo-
gusław Król gratulował nowym 
nauczycielom mianowanym 
w imieniu samorządu. Podkre-
ślał znaczenie pracy nauczycieli 
w gminie Zielonki, odzwiercied-
leniem m.in. ich starań są wyso-
kie wyniki, jakie uczniowie gmin-
nych szkół podstawowych osią-
gają podczas egzaminów.

Nowym nauczycielom miano-
wanym towarzyszyły dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Bibi-
cach Anna Górka i wicedyrektor 
Przedszkola Samorządowego 
w Węgrzcach z siedzibą w Bibi-
cach Agnieszka Babisz. Gmin-
ny Zespół Ekonomiczno-Admi-
nistracyjny Szkół w Zielonkach 
reprezentowały dyrektor Anna 
Soblik oraz Izabela Burda.

IO
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Problem dzików – działania 
odstraszające i odstrzał redukcyjny
Na terenie gminy Zielonki, gminy wiejskiej, występują dzikie zwierzęta, zwierzyna łowna. 
Dziki zostały wyparte m.in. z obszarów rezerwy autostradowej pod budowę Północnej Ob-
wodnicy Krakowa i żerują bliżej siedlisk ludzkich, co spowodowało zwiększenie zagrożenia 
z ich strony. Najczęściej zagrożenie ze strony dzików było zgłaszane przez mieszkańców 
Os. Łokietka i Marszowca w Zielonkach. Gmina Zielonki na wnioski mieszkańców podjęła 
wielokierunkowe działania w celu rozwiązania problemu. W ostatnim czasie m.in. rozkła-
dano odstraszacze zapachowe i wystosowano pisma do odpowiednich instytucji w spra-
wie odłowienia dzików, wystąpiono też o zgodę na odstrzał redukcyjny, m.in. w rejonie Os. 
Łokietka, gdzie problem wiązał się z położonym nieopodal zalesionym, ogrodzonym te-
renem. Pod koniec sierpnia odłowiono zwierzęta w rejonie Os. Marszowiec w Zielonkach.

W związku z tym, iż w rejonie Os. Marszowiec 
i ul. Galicyjskiej w Zielonkach mieszkańcy zgłasza-
li zagrożenie ze strony dzików, w nocy z 30 na 31 
sierpnia, zgodnie z przepisami, ponad 200 m od 
zabudowań, myśliwi dokonali odstrzału 5 dzików.

Stało się to na prywatnej działce rolnej, za zgodą 
właściciela, który sam o watasze powiadomił Koło 
Łowieckie „Żubr” w Krakowie (w którego kręgu od-
działywania jest rejon Marszowca w Zielonkach). 
Prezes koła Roman Machnik zarządził błyskawicz-
nie mobilizację. Dziki bytowały w okolicach bu-
dowy obwodnicy, strzelano w stronę autostrady, 
teren był osłonięty kopcem ziemi. Jak relacjonuje 
członek Koła „Żubr” Artur Nogieć, sołtys Garlicy 
Duchownej, odstrzał nie stanowił zagrożenia dla 
mieszkańców. Od zeszłego roku można używać 
do polowania noktowizorów, stąd polowanie mo-
gło odbyć się bezpiecznie w nocy.

Takich polowań od wiosny było więcej, od kwiet-
nia do początku września myśliwi ustrzelili w ob-
wodzie koła (m.in. część terenu gmin Zielonki 
i Skała, północna część Krakowa) ponad 80 dzi-
ków, w większości na terenie gminy Zielonki.

Skąd taka ich liczebność? Artur Nogieć tłumaczy, 
że spora liczba zwierząt przechodzi z terenu Oj-
cowskiego Parku Narodowego, gdzie jest ich za 
dużo, w rejon Grębynic w naszej gminie; z kolei 
w rejonie Marszowca i Bibic pojawiają się te, któ-
re bytowały wcześniej na terenie zajętym teraz 
pod budowę północnej obwodnicy. Sprzyjają im 
nieużytki, wybierają miejsca zarośnięte. Dziki są 
zwierzętami bardzo niebezpiecznymi, o dużej wa-
dze, dochodzącej nawet do kilkuset kilogramów, 
często zmieniającymi miejsce bytowania, pokonu-
jącymi wiele kilometrów, aby znaleźć pożywienie.

Koło Łowieckie „Żubr” w Krakowie współpracuje 
z gminą, policją i mieszkańcami. Odstrzał reduk-
cyjny dzików może być prowadzony na obszarze 
naszej gminy przez trzy koła łowieckie: Koło Ło-
wieckie „Diana” Kraków (miejscowości: Batowice, 
Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce), Koło 
Łowieckie „Podwawelskie” Kraków (miejscowość 
Zielonki obszar pomiędzy ul. Długopolską a ul. Pę-
kowicką w stronę miasta Krakowa) oraz Koło Łowie-
ckie „Żubr” Kraków na pozostałym obszarze gminy.

Mieszkańcy gminy Zielonki licznie zgłaszali także 
informacje o dzikach bytujących w rejonie Osied-
la Łokietka w Zielonkach pomiędzy ul. Pękowicką 
w Krakowie a ul. Na Piaski i ul. Długopolską w Zie-
lonkach. Informowali, że dziki bytują w zaroślach 
na terenie Komendy Powiatowej Policji w Krako-
wie przy ul. Łokietka. Stan ogrodzenia komendy 
umożliwiał im przemieszczanie się na teren osied-
la. Przykładowo 18 maja mieszkanka zgłosiła, że 
została zaatakowana na chodniku przy ul. Wiaru-
sa. Dziki potrafiły też wtargnąć na plac zabaw, zo-
stawiając po sobie ślady np. zniszczone trawniki.

Teren będący własnością policji, na którym bytuje 
zwierzyna, jest zlokalizowany na terenie Krakowa, 
stąd działania gminy w tym zakresie musiały być 
dwutorowe – dotyczyć terenu gminy i miasta.

Jeśli chodzi o teren gminy wójt gminy Zielonki Bo-
gusław Król zwrócił się 19 maja 2022 r. do Koła Ło-
wieckiego „Podwawelskie” o zgodę na odstrzał 

Odstraszacze zapachowe to jeden ze sposobów, w jaki 
gmina Zielonki stara się rozwiązywać problem dzików
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zwierzyny. W tym samym czasie gmina zakupiła 
odstraszacze zapachowe – repelenty, które w miej-
scach gdzie widywano dziki rozmieściła ekipa go-
spodarcza Referatu Gospodarki Komunalnej UG 
Zielonki. Środki zapachowe odstraszające dziką 
zwierzynę, w tym dziki, oznacza się żółtymi tabli-
cami informacyjnymi. Repelenty mają postać zie-
lonych dozowników, zawieszonych około 1,2 m 
nad ziemią. Umieszczone zostały na ogrodzeniach 
w okolicach placów zabaw w Zielonkach: przy 
ul. Lawendowej, na Podskalu; w Parku Wiejskim 
od strony ul. Kanadyjskiej i w obrębie cmentarza 
w Zielonkach oraz w Januszowicach przy ul. Młyń-
skiej. Gmina apeluje o niedotykanie repelentów, 
zapach jest trudny do usunięcia. 28 czerwca gmina 
zwróciła się do Powiatu Krakowskiego o wydanie 
decyzji administracyjnej o odłowie wraz z uśmier-
ceniem dzików przebywających w rejonie Osiedla 
Łokietka w Zielonkach oraz ul. Lawendowej i Parku 
Wiejskiego. 26 lipca na spotkaniu w gminie Zielon-
ki, na którym obecni byli przedstawiciele Powiatu 
Krakowskiego, ustalono, że zasadnym jest wystą-
pienie do Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie 
decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny dzi-
ków bytujących na terenie policji.

Wójt gminy zwrócił się do komendy policji po-
wiatowej usytuowanej w Krakowie o naprawienie 
ogrodzenia oraz o pozwolenie na lokalizację am-
bony do odstrzału redukcyjnego na terenie ko-
mendy, policja wyraziła zgodę na usytuowanie 
ambony. 26 lipca odbyły się oględziny terenowe 
w związku z wnioskiem wójta gminy Zielonki o wy-
danie decyzji o odłowie wraz z uśmierceniem dzi-
ków w rejonie Os. Łokietka, ul. Lawendowej i Par-
ku Wiejskiego w Zielonkach. 26 lipca o zezwolenie 
na odstrzał redukcyjny 10 sztuk dzików i 5 sztuk 
saren gmina zwróciła się do Prezydenta Miasta 
Krakowa, 23 sierpnia Prezydent Miasta Krakowa 
wydał decyzję zezwalającą. Po uprawomocnieniu 
decyzji odstrzał wykonać ma właściwe miejscowo 
Koło Łowieckie „Podwawelskie”, w tym celu zosta-
ła już przygotowana ambona myśliwska na terenie 
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Nie bez znaczenia są działania informacyjne, 
ostrzeżenia, pouczanie co do zachowania: w te-
renach zabudowanych, gdzie pojawiają się dzikie 
zwierzęta nie powinno się: wyrzucać resztek żyw-
ności na nieużytki, składować ich w miejscach, do 
których mają łatwy dostęp dzikie zwierzęta; gro-
madzić odpadów komunalnych w miejscach nie-
zabezpieczonych przed zwierzętami; dokarmiać 
dzikiej zwierzyny; pozostawiać otwartej bramy 
ogrodzenia posesji. W rejonie występowania stada 
dzików dla bezpieczeństwa nie należy przemiesz-
czać się samotnie, trzeba asystować dzieciom 
w czasie spaceru. Od dzikich zwierząt należy za-
chować dystans, a w przypadku ich zbliżania się 
należy oddalić się spokojnie w przeciwnym kierun-
ku nie okazując strachu.

IO

Analiza ubóstwa 
energetycznego 
w gminie Zielonki 
– wyniki
Program ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego z 2020 r. zobo-
wiązał gminy do przygotowania do końca 
czerwca 2022 r. analizy problemu ubóstwa 
energetycznego. Ubóstwo energetyczne 
występuje wtedy, gdy gospodarstwo do-
mowe nie jest w stanie zapewnić sobie 
wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, 
oświetlenia i energii do zasilania urządzeń, 
w wyniku połączenia niskich docho-
dów, wysokich wydatków energetycz-
nych i niskiej efektywności energetycznej  
w domu.

W trakcie analizy dla gminy Zielonki wskazano 
grupę potencjalnie narażoną na zjawisko ubóstwa 
energetycznego – 720 adresów, a następnie prze-
prowadzono ankietę z wytypowaną grupą osób 
podczas wizji w terenie. W dotarciu do ankietowa-
nych współpracowały: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy Zielonki, Starostwo Po-
wiatowe w Krakowie, ale także korzystano z in-
formacji CEEB, z wykonywanej wcześniej przez 
gminę inwentaryzacji źródeł grzewczych, informa-
cji od PUK czy parafii. 

Stwierdzono, że ubóstwo energetyczne doty-
czy 312 gospodarstw, około 4 proc. ich ogółu, 
źródłem ciepła są głównie kotły na paliwo stałe. 
20 proc. z nich to gospodarstwa jedno- lub dwu-
osobowe, głównie osoby starsze pobierające 
emeryturę, a koszt energii elektrycznej i ogrzewa-
nia stanowi średnio 30 proc. ich dochodów. 

Ograniczyć ubóstwo energetyczne ma pomóc 
system dopłat bezpośrednich umożliwiających 
termomodernizację budynków i wymianę nieefek-
tywnych systemów grzewczych.

Na podst. analizy red. IO
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Dzięki dofinansowaniu w gminie Zielonki powstanie nowy plac zabaw w Dziekanowicach, a dwa inne zostaną 
zmodernizowane (fot. Biuro Prasowe UMWM/ŁP)

Trzy place zabaw w gminie Zielonki 
z dofinansowaniem
5 września Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przekazał 18 umów 
gwarantujących dofinansowanie na łączną kwotę pomocy ponad 2,4 mln zł w ramach 
wdrażania lokalnych strategii rozwoju na projekty z zakresu drobnej infrastruktury rekrea-
cyjnej, kulturalnej i sportowej. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazło 
się także zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Zie-
lonki”. Umowę w imieniu gminy Zielonki odebrał wójt Bogusław Król.

W wydarzeniu uczestniczyli beneficjenci z 18 gmin 
Małopolski, a także wicemarszałkowie wojewódz-
twa małopolskiego Łukasz Smółka i Józef Gawron. 
Projekty, których dotyczyły przekazane umowy, 
uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych 
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 i wyłonione zostały 
podczas naborów realizowanych przez małopol-
skie Lokalne Grupy Działania (LGD) – w przypad-
ku gminy Zielonki przez LGD Korona Północnego 
Krakowa.

Gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie na pro-
jekt „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-
-sportowych w Gminie Zielonki”. Projekt dotyczy 
trzech miejscowości: Bibic, Dziekanowic i Grę-
bynic, całkowita wartość projektu to ponad 
271 tys. zł, pozyskane dofinansowanie wynosi 
139 675 zł (63,63 proc. kosztów kwalifikowanych), 
resztę kosztów gmina Zielonki pokryje z własne-
go budżetu.

Dzięki realizacji tego projektu gmina Zielonki chce 
poszerzyć zaplecze sportowo-rekreacyjne w Bi-
bicach, Dziekanowicach i Grębynicach. W Dzie-

kanowicach, obok tzw. majątku przy ul. Długiej 
powstanie nowy plac zabaw, na którym zostaną 
zamontowane: zestaw zabawowy ze zjeżdżal-
niami, linarium, podwójna huśtawka, piaskowni-
ca, huśtawka wagowa, ławki parkowe, kosz na 
śmieci oraz tablica informacyjna wraz z regula-
minem. W Bibicach na istniejącym placu zabaw 
przy ul. Spacerowej zostaną zamontowane do-
datkowe urządzenia: zamek dla dzieci, huśtaw-
ka oraz założone zostaną wysokie piłkochwyty na 
boisku sportowym. W Grębynicach, obok istnie-
jącego placu zabaw przy ul. Orlich Gniazd, teren 
przeznaczony do gry w piłkę zostanie ogrodzony 
wysokimi piłkochwytami, powstanie też oświet-
lenie całego terenu rekreacyjnego. Inwestycję 
gmina Zielonki planuje zrealizować jeszcze w tym 
roku.

– Gratuluję tym wszystkim, którzy odebrali dziś 
umowy. Wszyscy wiemy, jak często mieszkańcy 
oczekują na inwestycje, które bardzo urozmaica-
ją ofertę rekreacyjną, turystyczną, czy sportową 
w gminach – mówił marszałek Witold Kozłowski.

MKF
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Podziękowania za pomoc uchodźcom
Minęło już 6 miesięcy od wybuchu wojny w Ukrainie. I niemal tyle samo odkąd do Ośrod-
ka Tymczasowego Pobytu dla Rodzin z Ukrainy w Korzkwi, prowadzonego przez Gmi-
nę Zielonki we współpracy z Fundacją Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji, przyjechały 
pierwsze osoby uciekające od koszmaru wojny. To dobry moment, aby zrobić krótkie 
podsumowanie, przekazać i wyrazić wdzięczność za wsparcie, za serce, za zaangażo-
wanie i wytrwałość wszystkim, od pierwszego dnia angażującym się w pomoc kobietom 
i dzieciom, które znalazły w ośrodku schronienie.

Dla wszystkich nas był to czas intensywnej pra-
cy, ale też wielkich wzruszeń i poczucia, że robi-
my coś bardzo ważnego. Blisko 150 osób, które 
w tym czasie znalazły w ośrodku swój „dom”, 
pragnie za naszym pośrednictwem przekazać, dla 
społeczności gminy Zielonki, ogromne podzięko-
wania, a my, jako zespół ośrodka, przyłączamy się 
do tych podziękowań i jesteśmy dumni, że może-
my wspólnie z wieloma wspaniałymi osobami, or-
ganizacjami i instytucjami, robić dobro.

Pragniemy podkreślić, że poczucie solidarności 
z Ukrainą, ale też autentyczna wspólnota naszych 
mieszkańców pozwoliły stworzyć miejsce wyjątko-
we, pełne dobroci, zrozumienia i ukierunkowane 
na drugiego człowieka, skupione na trudnej i czę-
sto skomplikowanej sytuacji przebywających tu 
osób i otwarte na ich potrzeby.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu wspa-
niałych instytucji, organizacji, podmiotów prywat-
nych i ludzi wielkiego serca oraz naszego zespołu 
ośrodek to nie tylko miejsce do mieszkania, to peł-
ne wsparcie i praktyczna pomoc w całym procesie 
organizacji i adaptacji ukraińskich uchodźców do 
nowego życia. To miejsce integracji, wspólnej za-
bawy dla dzieci i młodzieży, nauki i radzenia sobie 
z traumą, którą przywieźli z Ukrainy.

Ich historie są poruszające, często dramatycz-
ne, ale wspólnie dokładamy starań aby ich pobyt 
w Polsce, być może tymczasowy, być może już na 
stałe, dał poczucie bezpieczeństwa i wiary, że nie 
są sami. 

Tylko dzięki temu, że robimy to razem udaje nam 
się nie ustawać w pracy i pomocy. 

Ogromnie dziękujemy Gminie Zielonki: Panu Wój-
towi Bogusławowi Królowi, Panu Wójtowi Arnol-
dowi Kuźniarskiemu, Panu Przewodniczącemu 
Mirosławowi Golanko i Radnym Gminy Zielonki, 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Zielonki, 
pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zielonkach oraz lokalnej społeczności 
za otwartość na krzywdę naszych sąsiadów i wiel-
kie zaangażowanie w powołanie do życia i co-
dzienną pracę na rzecz tego miejsca.

Dziękujemy również darczyńcom i partnerom, 
a wśród nich są: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Zielonki, Stowarzyszenie Koalicja dla Gminy Zie-

lonki, Stowarzyszenie Korzkiew, Stowarzyszenie 
Perła Pękowic i Roma Toft Radna Gminy Zielon-
ki, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
„Bądźcie z Nami”, Fundacja Kształcenia Wy-
poczynku i Rekreacji, fundacje: Uśmiech Dzie-
cka, Embrace, Thuis Voor Oekraïne i Arkadiusz 
Radomski, PwC Polska, Energylandia, Funda-
cja Dzieło Kolpinga w Polsce, World Taiwanese 
Chambers of Commerce, jej członkowie oraz pry-
watni darczyńcy z Tajwanu, partnerska dla gmi-
ny Zielonki gmina Hersin-Coupigny z Francji, 
Apptio Poland, Delikateski Euro Sklep Zielonki 
wraz z klientami, piekarnia Młyn, World Central 
Kitchen, Ikea Kraków, Kärcher Sp. z o.o., Make-
up Revolution Polska, Norbert Paluch oraz Little 
Doctor Europe Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Czyżyny” w Krakowie oraz jej mieszkańcy, 
Społeczne Przedszkole STO „Julek” z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackie-
go STO w Krakowie, Truma Polska oraz Tredon  
Sp. z o.o. Sp. K., Avatar Centrala Ruchu, Mało-
polskie Centrum Nauki Cogiteon, Ośrodek Wypo-
czynkowy w Korzkwi oraz jego Zespół, UNICEF, 
Tom Verner z Magican Without Borders oraz 
Devorah Kost, Komendant Jan Palimąka oraz 
wszystkie jednostki OSP z Gminy Zielonki, druh 
harcmistrz Mariusz Siudek – Komendant Chorąg-
wi Krakowskiej ZHP, 1. Szczep „Zielony” im. Tade-
usza Kościuszki, Szczep ZHP „Zielone Słońce”, 
Regina Styn, cała dyrekcja, grono pedagogicz-
ne oraz rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Kukuczki w Przybysławicach, szko-
ły podstawowe im. S. Wyspiańskiego w Bibicach 
i im. Jana Pawła II w Zielonkach, Parafia pw. Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, Natalia 
Dąbrowska i Adam Dąbrowski Sołtys Pękowic, 
Anna Radecka i „FlorAnna”, doktor Anna Plata, 
doktor Krzysztof Kędzior, Aneta Słomka i Michał 
Kozioł, Monika i Artur Olender, Anna Bałut-Cie-
ślik, Tomasz Kołomyjski i wszyscy, którzy wsparli 
nas rzeczowo, finansowo, dobrym słowem, swo-
im prywatnym czasem… Dziękujemy też naszym 
wspaniałym, oddanym pracownikom i wolontariu-
szom, którzy każdego dnia dokładają starań, aby 
nad Ośrodkiem Tymczasowego Pobytu dla Ro-
dzin z Ukrainy w Korzkwi zawsze świeciło żółto-
-niebieskie słońce. 

Koordynatorzy Ośrodka:  
Paweł Grabka, Kinga Sorbian
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XL sesja Rady 
Gminy Zielonki
30 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się XL sesja 
Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. 
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko. Podczas 
sesji radni udzielili wójtowi gminy absoluto-
rium za 2021 r., zatwierdzili także sprawo-
zdanie finansowe gminy Zielonki za 2021 r. 
oraz sprawozdanie wójta gminy Zielonki 
z wykonania budżetu za 2021 r. Miała miej-
sce również debata nad „Raportem o sta-
nie Gminy Zielonki za rok 2021”. Wójtowi 
Bogusławowi Królowi udzielono również 
wotum zaufania.

Tematem sesji była także ocena zasobów pomocy 
społecznej za rok 2021 dla gmin Zielonki przedsta-
wiona przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zielonkach. Z dniem 1 lipca radny 
Krzysztof Lepiarczyk złożył rezygnację z mandatu 
radnego w związku z wygraniem konkursu na dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszow-
skiej.

Podjęto również uchwały w sprawach:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki wotum za-

ufania;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Zielonki za 2021 rok oraz zatwierdze-
nia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wy-
konania budżetu za 2021 rok (czyt. str. 6);

3) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki absoluto-
rium za 2021 rok;

4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki 
na rok 2022;

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Zielonki;

6) zmiany uchwały nr XXIX/53/2021 Rady Gminy 
Zielonki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia woli przejęcia zadania publiczne-
go od Województwa Małopolskiego w zakre-
sie drogi nr 794 w gminie Zielonki w latach 
2021/2022 r. oraz udzielenia pomocy rzeczo-
wej Województwu Małopolskiemu;

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu na realizację zadania w ramach 
Inicjatyw Samorządowych w 2022 r.;

8) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wyso-
kości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Zielonki biorących udział w działaniu ra-
towniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu;

9) utworzenia straży gminnej w Gminie Zielonki;
10) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i od-

działów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez gminę Zielonki 
od 1 września 2022 r.;

11) ustalenia planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez gminę Zie-
lonki oraz określenia granic obwodów tych 
szkół od 1 września 2022 r.;

12) zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Gminy 
Zielonki z 29 grudnia 2016 r. w sprawie wspól-
nej obsługi jednostek organizacyjnych gminy 
Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
w Zielonkach;

13) ustanowienia Święta Stroju Krakowskiego 
w gminie Zielonki;

14) przekazania wniosku według właściwości;
15) przekazania wniosku według właściwości;
16) przekazania wniosku według właściwości;
17) przekazania wniosku według właściwości;
18) przekazania petycji według właściwości;
19) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bibicach;
20) przyjęcia przez Gminę Zielonki od Wojewódz-

twa Małopolskiego zadania w zakresie organi-
zacji „Dożynek Województwa Małopolskiego 
2022”.

XLI sesja Rady 
Gminy Zielonki
25 sierpnia 2022 r. w trybie hybrydowym: 
częściowo stacjonarnie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Zielonki oraz częściowo 
zdalnie odbyła się XLI sesja nadzwyczajna 
Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. 
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko.

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

rok 2022;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-

ny Zielonki;
3) udzielenia dotacji celowych dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Zielonki;

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Zielonki na rok szkolny 2022/2023;

5) zmiany uchwały Nr XXXVI/13/2018 Rady Gmi-
ny Zielonki z 15 marca 2018 r. w sprawie usta-
lenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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Bibice uznane 
za najpiękniejszą 
wieś Małopolski
26 sierpnia w Nowym Sączu odbyło się wrę-
czenie nagród w konkursie „Małopolska 
Wieś 2022”, w którym sołectwa walczyły o ty-
tuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej 
i najbardziej aktywnej w sieci wsi. Nagrodę 
za zajęcie I miejsca w kategorii Najpiękniej-
sza Małopolska Wieś dla sołectwa Bibice 
– czek w wysokości 50 tys. zł – odebrał oso-
biście sołtys Bibic Tadeusz Łysek.

W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarsza-
łek Łukasz Smółka, senator Wiktor Durlak, poseł 
na Sejm RP Patryk Wicher, radni województwa: 
Marta Mordarska i Stanisław Pasoń.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 4 lipca Sej-
mik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę 
rozstrzygającą konkurs „Małopolska Wieś 2022”, 
w którym 24 sołectwa walczyły o tytuły w trzech 
kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, 
Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś 
w Sieci. Za najpiękniejszą małopolską wieś uzna-
no wówczas sołectwo Bibice w gminie Zielonki, za 
którym uplasowały się Rudawa w gminie Zabie-
rzów i Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Przedmiotem oceny w ramach konkursu, w kate-
goriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska 
Wieś były inicjatywy lokalne, zrealizowane w so-
łectwach na terenie województwa małopolskiego 
od 2017 do 2022 r. Komisja konkursowa oceniała 
zmiany, jakie zaszły w tym czasie w Bibicach, m.in. 
w zakresie poprawy stanu obiektów publicznych 
kubaturowych i terenów otwartych, oraz działania 

związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i za-
angażowanie lokalnej społeczności.

– Szanując przeszłość, wspólnie z mieszkańcami, 
patrząc w przyszłość, zmieniamy Bibice. Zgodnie 
z tym mottem integrujemy się lokalnie, pielęgnuje-
my tradycje i tworzymy nowe rozwiązania w obrę-
bie przestrzeni publicznej, aby w Bibicach dobrze 
nam się żyło i mieszkało – mówi Tadeusz Łysek, 
sołtys Bibic i radny gminy Zielonki, i dodaje: – Ko-
misja konkursowa Sejmiku Województwa Mało-
polskiego oceniając wszystkie zgłoszone przez 
sołtysów do konkursu wsie z Małopolski najwy-
żej oceniła Bibice, uznając, że zmiany dokonane 
w ostatnich 5 latach w obrębie przestrzeni publicz-
nej, pielęgnowaniu tradycji i działań integrujących 
lokalną społeczność zasługują na tytuł Najpiękniej-
szej Wsi Małopolski w 2022 r. Cieszy, że otrzymali-
śmy nagrodę 50 tysięcy zł na rzecz wsi.

26 sierpnia nagrodzone i wyróżnione w 2022 r. 
małopolskie sołectwa otrzymały czeki na łączną 
kwotę 485 tys. złotych.

Warto wspomnieć, że jako gmina Zielonki mamy już 
komplet nagród w konkursie „Małopolska Wieś”. 
W 2019 r. Węgrzce wyróżniono w kategorii Mało-
polska Wieś w Sieci (4 tys. zł nagrody), a w 2021 r. 
Pękowicom przyznano I miejsce w kategorii Nowa-
torska Małopolska Wieś (60 tys. zł nagrody).

MKF

Zmiany, jakie zaszły w Bibicach od 2017 r., komisja konkursowa oceniła wysoko (fot. S.Smoleń)

Uznanie zyskała m.in. poprawa stanu obiektów 
kubaturowych
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Nawalne deszcze 21 sierpnia

21 sierpnia, w niedzielę, nawalne deszcze 
przeszły na północ od Krakowa, przez kilka 
gmin, w tym gminę Zielonki. Jak podawa-
ło IMGW w ciągu godziny spadło nawet do 
70 l/m2.

Kilkugodzinne opady doprowadziły do wezbrania 
potoków i rzek, w tym Prądnika, Garliczki i Bibi-
czanki. Od godzin popołudniowych do nocnych 
w akcjach uczestniczyło 9 jednostek OSP z gmi-
ny Zielonki. Pracował też gminny sztab kryzyso-
wy. Działania jednostek OSP obejmowały głównie 
usuwanie skutków intensywnych opadów desz-
czu: udrażnianie koryt rzek, przepustów, rowów 
oraz wypompowywanie wody z posesji. Wszyst-
kim strażakom-ochotnikom dziękujemy za ich 
pomoc i zaangażowanie w społeczne niesienie 
pomocy.

Zmiany klimatu powodują liczne anomalia po-
godowe: pojawianie się silnych komórek burzo-
wych, nawałnic, powodzi błyskawicznych, czy 
wichur, na które ciężko się przygotować. W tym 
roku skala zjawiska w naszej gminie była mniej-
sza niż w ubiegłym – w niedzielę najtrudniejsza 
sytuacja wystąpiła w trzech miejscach w Zie-
lonkach wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz na 
ul. Bankowej. Podtopienia dróg nastąpiły, oprócz 
Zielonek, też m.in.: w Batowicach, Bibicach, 
Węgrzcach, Owczarach. Nawalne deszcze dopro-
wadziły też do uszkodzeń infrastruktury drogowej.

MKF

Skutkiem intensywnych opadów coraz częściej są 
podtopienia dróg

W sierpniu podtopieniom uległy drogi w kilku 
miejscowościach

Aplikacja Blisko

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunal-
nych w Zielonkach 
uruchomiło mobilny 
system powiada-
miania odbiorców 
usług wodociągo-
wo-kanalizacyjnych 
– aplikację Blisko. 

Na telefon można odbierać informacje:
• o planowanych wyłączeniach,
• o awariach,
• ostrzeżenia, 
• inne informacje istotne dla mieszkańców 

związane z działalnością PUK.

Aplikację można pobrać ze strony puk.zielonki.pl 
lub za pomocą powyższego kodu QR.

Następnie wpisz w aplikacji swoją miejscowość, 
wybierz z listy nadawców „Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Zielonkach” i zaznacz zakres in-
formacji, które chcesz otrzymywać.

PuK zielonki

Szczepimy się – 
4. dawka od 12. roku życia

W Punkcie Szczepień Powszechnych 
Centrum Medycznego Medikama przy 
ul. Fortecznej 12A w Węgrzcach osoby 
powyżej 12. roku życia mogą zaszcze-
pić się 4. dawką szczepionki przeciw 
Covid-19 (2. dawką przypominającą). Do-
stępne w punkcie preparaty dedykowa-
ne są wariantowi BA1/Omicron. W punkcie 
można się zaszczepić również pierwszą, 
drugą i trzecią dawką. 

Dostępne formy rejestracji w Punkcie Szczepień 
Powszechnych to:

• infolinia 989;
• e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl;
• poprzez e-mail: biuro@medikama.pl.

Można również zadzwonić pod nr tel. 12 357 22 91 
i 12 357 22 92.

Centrum Medyczne Medikama mieści się 100 m 
od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. For-
tecznej 12A, wjazd z drogi krajowej E7 przez ul. 
Galicyjską w Bibicach.
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Jubileusz to okazja do podziękowania zasłużonym

100 lat OSP w Węgrzcach
25 czerwca przemarszem jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu gminy Zielonki rozpoczęły się ob-
chody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Węgrzcach. Jubileusz był okazją do wręczenia odzna-
czeń dla zasłużonych druhów oraz podziękowań za bezin-
teresowną służbę.

W uroczystym przemarszu wzięły udział jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z: Bibic, Bosutowa, Garlicy Murowanej, Grębynic, 
Owczar, Trojanowic, Węgrzc, Woli Zachariaszowskiej oraz Zielonek. 
Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta „Wola” z Woli Zacharia-
szowskiej.

Zaproszonych gości powitał prezes OSP Węgrzce druh Marcin Fra-
naszek, wśród nich byli m.in. Łukasz Smółka – wicemarszałek wo-
jewództwa małopolskiego i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych, bryg. Arkadiusz Kielin – zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Andrzej Pasek – dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Piotr Goraj – przewodni-
czący rady powiatu krakowskiego, Jarosław Raźny – radny powiatu 
krakowskiego, Jan Palimąka – komendant gminny OSP, Bogusław 
Król – wójt gminy Zielonki, Mirosław Golanko – przewodniczący 
Rady Gminy Zielonki oraz radni gminy Zielonki. Ks. Tomasz Koło-
dziejczyk z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach poświęcił 
pamiątkową tablicę.

– Dziś jak w soczewce widać jak OSP Węgrzce się rozwijały. Po-
cząwszy od sikawki konnej, po nowoczesny wóz ratowniczy. Przez 
te 100 lat, od samego początku najważniejsi byli ludzie. Ta jednostka 
jest dobrze przygotowana do działań ratowniczo-gaśniczych i warto 
w nią inwestować środki finansowe. Dziękuję panu wójtowi, radnym 
szczebla powiatowego, gminnego, bo państwo nie szczędzicie środ-
ków, nie tylko dla OSP Węgrzce, ale również do innych jednostek 
w gminie Zielonki – mówił wicemarszałek województwa małopolskie-
go Łukasz Smółka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrzcach została odznaczona Zło-
tym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność 
w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Srebrnym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa odznaczono 
następujących druhów: Mariu-
sza Pykę, Jarosława Nowaka, 
Jana Wireckiego, Jarosława Raj-
tara oraz Wojciecha Płonkę. Brą-
zowym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczono: Grze-
gorza Grzesika, Adama Galanda 
oraz Tomasza Uthke. Odznaki 
za wysługę lat otrzymali: Anto-
ni Franaszek, Marek Rajtar, Ry-
szard Nowak, Ryszard Trębacz 
oraz Dariusz Wróbel.

– Dziękuję za wspaniałą pracę, 
zaangażowanie i trud, jaki wkła-
dacie w rozwój jednostki, a prze-
de wszystkim w bezpieczeństwo 
mieszkańców. Możemy zawsze 
na was liczyć, chętnie angażuje-
cie się, pomagacie i jesteście na 
każde zawołanie mieszkańców. 
Za to wszystko bardzo dziękuje-
my – podkreślał przewodniczący 
Rady Gminy Zielonki M. Golanko.

– Gratuluję tego jubileuszu. Trze-
ba podkreślić zasługi ojców za-
łożycieli, którzy w 1922 r. podjęli 
się tej inicjatywy. Warto podzię-
kować wielu setkom druhen 
i druhów, którzy na przestrzeni 
100 lat kontynuowali i kontynuują 
wspaniałą tradycję OSP Węgrz-
ce. Druhowie z OSP są gotowi na 
każde wezwanie, na każdą akcję 
ratowniczo-gaśniczą i bardzo ak-
tywnie uczestniczą w różnorod-
nych przedsięwzięciach. Życzę 
kolejnych 100 lat: bezpiecznych 
wyjazdów, wspaniałych inicja-
tyw i dalszego rozwoju jednostki 
OSP w Węgrzcach – mówił wójt 
gminy Zielonki B. Król.

KB
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Dodatek węglowy – 
wnioski do GOPS do 
30 listopada 2022 r.

12 sierpnia 2022 r. weszła 
w życie ustawa o dodat-
ku węglowym. Na terenie 
naszej gminy zadanie to 
będzie realizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonkach. 
Wzór wniosku zawiera roz-
porządzenie Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, do 
pobrania m.in. na stronie 
gopszielonki.naszops.pl, 
tam też pozostałe informa-
cje na temat dodatku i in-
nych form pomocy.

Dodatek węglowy w wysokości 
3000 zł jednorazowo przysłu-
guje na gospodarstwo domo-
we, w którym głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa do-
mowego jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi, wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (CEEB). Przez 
paliwa stałe rozumie się węgiel 
kamienny, brykiet lub pelet za-
wierające co najmniej 85% wę-
gla kamiennego. Przy ubieganiu 
się o dodatek węglowy nie obo-
wiązuje kryterium dochodowe.

Wnioski o wypłatę dodatku wę-
glowego można składać do 
30 listopada 2022 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zielonkach osobi-
ście lub przez internet (e-puap). 

GOPS zielonki

Segreguj olej! Selektywna zbiórka oleju 
jadalnego w PSZOK w Węgrzcach

Od września 2022 r. na terenie naszej gminy zbieramy se-
lektywnie też olej jadalny. W ramach pilotażu, w punkcie 
PSZOK został przygotowany specjalny pojemnik, do które-
go można oddać zużyty w gospodarstwie domowym olej 
jadalny. Zużyty olej należy zgromadzić w słoiku lub plasti-
kowej butelce, szczelnie zamknąć i dostarczyć do PSZOK 
w Węgrzcach.

jaki olej segregować?
Oleje jadalne i tłuszcze, które wykorzystujemy w domu, mogą być 
poddane recyklingowi. Są to zarówno oleje: słonecznikowy, rzepa-
kowy, sojowy, palmowy (powstające np. podczas smażenia we fryt-
kownicach czy na patelni), jak i masło, margaryna, czy oliwa z oliwek.

Co zrobić ze zużytym olejem?
Zużytego oleju nie należy wlewać do kanalizacji, ponieważ po obni-
żeniu temperatury tłuszcz ulega tężeniu, a to stanowi realne zagro-
żenie zapchania rur. Usuwanie usterek spowodowanych olejem jest 
nie tylko czasochłonne, ale również i kosztowne. W przewodach ka-
nalizacyjnych gromadzą się góry tłuszczowe tworzące kolejne war-
stwy, które mogą zablokować sieć. Dlatego prosimy, aby gromadzić 
zużyty olej w słoiku lub plastikowej butelce, szczelnie zamknąć, od-
wieźć na PSZOK w Węgrzcach i wylać z opakowania bezpośrednio 
do beczki na zużyty olej. Ważne by tłuszcze i oleje nie były zanie-
czyszczone wodą i innymi detergentami. Zebrany w ten sposób olej 
zostanie ponownie przetworzony.

Co powstanie z przetworzonego oleju jadalnego?
Zużyty olej przywieziony do punktu PSZOK w Węgrzcach nadaje się 
do ponownego wykorzystania jako surowiec, zwłaszcza w przemy-
śle rafineryjnym i petrochemicznym. Pozwalając na recykling zużyte-
go oleju chronisz przed zanieczyszczeniami glebę, wodę, powietrze 
i inne zasoby naturalne.

Gdzie można oddać zużyty olej?
Zużyty olej można przywieść do punktu PSZOK w Węgrzcach ul. B5 
(przy boisku sportowym). Punkt działa w każdą sobotę w godz. 
10.00–18.00, od marca do listopada.

Red. KB

Oddanie zużytego oleju do PSZOK będzie ekologicznym sposobem na 
jego pozbycie się
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Wyłączenia planowane 
i przerwy w dostawie 
energii elektrycznej 
powodowane awariami

Informacje na temat pla-
nowanych wyłączeń prądu 
oraz awarii można znaleźć 
na stronie www.tauron- 
-dystrybucja.pl/wylaczenia.

Mieszkańcy mogą otrzymywać 
powiadomienia o planowanych 
wyłączeniach energii elektrycz-
nej zapisując się do newslettera, 
poprzez stronę: www.tauron-
-dystrybucja.pl/powiadomienia.

Gmina Zielonki nie otrzymuje 
informacji od firmy Tauron o pla-
nowanych wyłączeniach.

KB

Gminy Metropolii Krakow-
skiej za utrzymaniem  
dotychczasowych zapisów 
uchwały antysmogowej
Władze gmin Metropolii Krakowskiej przekazały do Mar-
szałka Województwa Małopolskiego wspólne stanowisko 
w sprawie proponowanych zmian w uchwale antysmogo-
wej; w związku z propozycją Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego odroczenia o rok (do 2024 r.) obowiązywania 
przepisów w zakresie zakazu użytkowania bezklasowych 
kotłów (pieców poniżej klasy trzeciej).

Mając na uwadze m.in. dotychczasowe starania gmin na rzecz po-
prawy jakości powietrza, niesprzyjające okoliczności związane z in-
flacją oraz rosnącymi cenami energii i paliw, a także aktualną treść 
uchwały antysmogowej, której głównym celem jest zakończenie 
w 2022 r. spalania węgla w kotłach bezklasowych w Małopolsce, 
władze gmin Metropolii Krakowskiej opowiedziały się za utrzyma-
niem w mocy aktualnych zapisów uchwały nr XXXII/452/12 Sejmi-
ku Województwa przy jednoczesnym opracowaniu przez Samorząd 
Województwa wytycznych dla osób przeprowadzających kontrolę 
przestrzegania uchwały antysmogowej. Wytyczne powinny w szcze-
gólności uwzględniać sytuację życiową i finansową osób użytkują-
cych kotły bezklasowe oraz dotkniętych ubóstwem energetycznym, 
a także specyfikę danej gminy.

Przypominamy, że już w kwietniu 2022 r. szefowie gmin Metropolii 
Krakowskiej apelowali do Zarządu Województwa o niewprowadza-
nie zmian w uchwale antysmogowej. Z apelem i wspólnym stanowi-
skiem można zapoznać na: metropoliakrakowska.pl. Do 24 sierpnia 
trwały ogłoszone przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsul-
tacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej.

Na podst. metropoliakrakowska.pl red. IO

Sprzedaż budowlanej 
nieruchomości komu-
nalnej w miejscowości 
Węgrzce

Gmina Zielonki zaprasza 
do udziału w przetargu 
na sprzedaż nieruchomo-
ści komunalnej położonej 
w miejscowości Węgrzce.

Niezabudowana nieruchomość 
składa się z działki ewidencyjnej 
nr 494 o pow. 0,55 ha i znajduje 
się w centralno-zachodniej czę-
ści obrębu Węgrzce, w pobliżu 
ronda Stanisława Wyspiańskie-
go oraz głównych dróg łączą-
cych Węgrzce z Krakowem.

Więcej informacji:  
https://bip.malopolska.pl/
gzielonki,a,2143610,ogloszenie-
-i-pierwszego-przetargu-pi-
semnego-nieograniczonego-na-
-sprzedaz-nieruchomosci- 
-komunalnej-po.html

Przetarg odbędzie się 
18.10.2022 r. o godz.12.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Zielonki.

Referat Geodezji, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
RTV i AGD

Urząd Gminy Zielonki informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD 
z terenu gminy Zielonki odbędzie się według następującego harmonogramu:

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN

Batowice, Dziekanowice 28 listopada 2022 r.

Boleń, Bosutów 25 listopada 2022 r. 

Grębynice, Przybysławice, Korzkiew 3 listopada 2022 r.

Pękowice, Zielonki część 3 (ul. Bzowa, Długopolska, Fiołkowa, Gwiezdna, Lawendowa, 
Malownicza, Na Piaski, Na Popielówkę, Osiedlowa, Pękowicka, Różana, Sympatyczna, 
Słoneczna, Tarasowa, Wiarusa, Wokalna, Wrzosowa, Złote Piaski)

8 listopada 2022 r.

Węgrzce część 2 (ul. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, 
A18, B1, B2, B3, B4, Do Prochowni, Magiczna, Przy Forcie, Stary Trakt) 17 listopada 2022 r.

Węgrzce część 1 (ul. C1, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C2, C20, C21, C22, C23, 
C24, C25, C26, C27, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, E1, E2, E4, Forteczna, Warszawska, Os. Wojskowe) 18 listopada 2022 r.

Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Januszowice, Owczary 4 listopada 2022 r.

Brzozówka, Garliczka, Garlica Murowana, Trojanowice 10 listopada 2022r.

Bibice część 1 (ul. Akacjowa, Bajkowa, Brzozowa, Bukowa, Bławatkowa, Dworska, Galicyjska, 
Górzysta, Graniczna, Jagodowa, Jaśminowa, Jurajskie Wzgórze, Kasztanowa, Kościelna, 
Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Kwiaty Polne, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mokra, 
Na Czekaj, Nad Potokiem, Niezapominajek, Ogrodowa, Olszynowa, Orzechowa, Parkowa, 
Rezerwistów, Rynek, Sosnowa, Spacerowa, Sadowa, Sportowa, Szkolna, Słoneczna, Sezamkowa, 
Tadeusza Kościuszki, Trzecia Góra, Warszawska, Widokowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa, 
Zagaje, Zarzecze, Zbożowa, Zielona, Źródlana)

14 listopada 2022 r.

Zielonki część 1 (ul. Amerykańska, Atrakcyjna, Autowa, Cyprysowa, Do Cegielni, Galicyjska, 
Gliniki, Grillowa, Główna, Górzysta, Jackowa, Kanadyjska, Kasztanowa, Klonowa, Klubowa, 
Kwiatów Polnych, Łączna, Marszowiecka, Marzycieli, Modrzewiowa, Na Ogrody, Nasza, 
Naukowa, Noclegowa, Pod Topolami, Polowa, Prywatna, Rabatkowa, Spacerowa, Spokojna, 
Szeregowa, Szewczyka, Szlak Bursztynowy, Wyborna, Wzorowa, Zgodna, Zielone Jary, Zielna)
Bibice część 2 (ul. Królewska, Wichrowe Wzgórza)

2 grudnia 2022 r.

Zielonki część 2 (ul. Babilon, Bankowa, Baranówny, Do Fortu, Garlicka, Grochowalskiego, 
Gwizdałów, Krajobrazowa, Ks. Michalika, Ks. Zięby, Na Brzegu, Na Podskalu, Na Winnice, Na Łąki, 
Nad Naramką, Nadrzeczna, Paryska, Rzyczyska, Saneczkowa, Skowronkowa, Staropolska, 
Trojanowicka, Widokowa, Wspólna, Wyjazdowa, Zjazdowa, Za Szkołą, Zacisze, Złota)
ul. Krakowskie Przedmieście

24 listopada 2022 r.

OdPAdy NAleży wyStAwIAć BezPOśRedNIO PRzed POSeSję, w dNIu wywOzu  
NAjPóźNIej dO GOdz. 6.30 RANO.

uwAGA:

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim: stare meble (stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, ma-
terace itp.).

Odpady zużytego sprzętu RtV i AGd to: zużyte lodówki, pralki, piece kuchenne itp.

do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie 
jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, 
grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe.

Firmą świadczącą usługę wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD jest 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak z Sędziszowa, tel. (41) 381 15 81.
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Konsekwencje zachowań 
agresywnych wobec dzieci
Krzyczą, wyzywają, wyśmiewają – to przykładowe formy 
agresji niektórych rodziców wobec dzieci. Agresja słow-
na oraz inne formy przemocy wobec dzieci mają ogrom-
ne konsekwencje dla ich zdrowia, rozwoju oraz przyszłego 
dorosłego życia. Agresja słowna to też przemoc! 

Przemoc, zarówno fizyczna jak i emocjonalna, jako środek wycho-
wawczy jest niedopuszczalna. Niestety i badania i obserwacje co-
dziennych sytuacji dowodzą, że agresja słowna jest powszechnie 
stosowana w kontaktach rodziców z dziećmi. 

Bycie rodzicem to bardzo wymagająca praca. Ponadto każdy z nas 
dźwiga odpowiedzialność za pracę zarobkową, funkcjonowanie 
domu, itd. Bywamy źli i zmęczeni, nierzadko czujemy się bezsilni 
w konfrontacji z postawą naszych dzieci. Sfrustrowani wybucha-
my, zmęczeni ignorujemy potrzeby albo stosujemy małe szantaże, 
bezradni wyzywamy. Niektórzy rodzice są przekonani, że agresja 
słowna jest skuteczną metodą wychowawczą, pomaga utrzymać dy-
scyplinę, i że dzięki niej dziecko rozumie, co wolno, a czego nie. Inni 
nie potrafią inaczej, bo nie znają zasad zdrowej komunikacji i kon-
struktywnych sposobów wyrażania emocji. Jeszcze inni rodzice po 
prostu nie radzą sobie ze swoimi emocjami. 

Dzieci wyzywane, wyśmiewane czy zawstydzane są przekonane 
o tym, że są niegrzeczne, gorsze, nie takie jak trzeba. Często ba-
gatelizują swoje uczucia – bólu, wstydu, wściekłości i próbują bro-
nić własnej godności przez wzięcie na siebie odpowiedzialności za 
uczucia dorosłych. Nie czują, że mogą być dla nich dumą i radoś-
cią, wspaniałymi córeczkami czy synkami. Nigdy nie pomyślą, że są 
ukochane, że są w porządku. 

Dzieci reagują na przemoc emocjonalną ze strony rodzica na trzy 
sposoby: 

• jeśli doświadczają złości, to rodzi się w nich potrzeba przeciw-
stawienia się rodzicowi, wtedy nieakceptowane przez rodzica 
zachowania nasilają się, 

• jeśli złość nie znajduje ujścia (bo np. rodzic karze dziecko za 
złoszczenie się) sposobem na rozładowanie emocji stają się za-
chowania agresywne – w stosunku do innych lub samego sie-
bie (autoagresja),

• jeszcze inne dzieci stają się „grzeczne” z lęku przed utratą ro-
dzicielskiej miłości, z poczucia bycia nie w porządku, z chęci 
uniknięcia upokorzenia. 

Długotrwałe stosowanie przemocy emocjonalnej znacząco wpływa 
na rozwój dziecka i niesie za sobą poważne skutki. Dzieciom tym 
brakuje przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i wiary w siebie.  
Nie potrafią szukać wsparcia, często czują się zagubione, osamot-
nione. Świat dorosłych kojarzy im się z agresją i nieprzewidywalnymi 
zachowaniami. Często mają problemy w nauce, kłopoty z formułowa-
niem własnych sądów i nawiązywaniem relacji społecznych. Cierpią 
na depresję, są wycofane bądź przeciwnie – hiperaktywne ze skłon-
nością do agresywnych zachowań. Nierzadko same stosują przemoc 
w relacjach rówieśniczych. Jako nastolatki podejmują próby samo-
bójcze, mają skłonność do sięgania po alkohol czy środki odurzające. 

Natomiast dorośli, którzy przez 
długie lata byli ofiarami prze-
mocy emocjonalnej jako dzieci 
często powielają model relacji 
przemocowej w swoich doro-
słych związkach lub relacjach ze 
swoimi dziećmi. Konsekwencje 
tego rodzaju przemocy są po-
równywalne do konsekwencji 
stosowania przemocy fizycznej, 
jeśli nawet nie poważniejsze, 
a jednocześnie niewidoczne dla 
innych, co stanowi przeszkodę 
w zapewnieniu dziecku właś-
ciwego wsparcia. Krzywdzone 
dzieci wykazują różnorakie za-
burzenia psychosomatyczne, 
jako efekt ciągłego niepokoju 
i strachu, np. zaburzenia snu, 
bóle, biegunki, zaburzenia łak-
nienia i złe samopoczucie. Jeśli 
doświadczeniem dziecka sta-
je się bicie czy obelgi, uczy się, 
że takie zachowania są możli-
we. Tym samym nabiera prze-
konania, że można krzywdzić, 
źle traktować, nie szanować in-
nych, słabszych ludzi. Taki jest 
wzorzec zachowań, który przed-
stawia dziecku osoba stosująca 
przemoc – rodzic, co jednocześ-
nie stanowi wzorzec wszystkich 
relacji społecznych. Rodzice 
często mają problem z rozróż-
nieniem zachowania asertywne-
go i agresji, kiedy wprowadzają 
dyscyplinę lub są stanowczy wo-
bec swoich dzieci. 

Warto zastanowić się nad swoją 
postawą rodzicielską, zobaczyć, 
że droga często bywa celem. 
Gdy pojawiają się trudne chwi-
le wychowawcze warto korzy-
stać z dostępnego wsparcia np. 
zajęć w ramach szkoły dla ro-
dziców czy rozmów z psycho-
logiem, pedagogiem. Jeśli nie 
chcemy, by dzieci w przyszło-
ści doświadczały chronicznego 
uczucia pustki, cierpiały z po-
wodu braku zdrowych, bliskich 
relacji, były nadwrażliwe na kry-
tykę, nieszczęśliwe, perfekcjoni-
styczne aż do bólu, zagubione 
w nieustannym potwierdzaniu 
swojej wartości, to dajmy im sie-
bie i czas bez agresji!

Decyzja należy do każdego 
z nas.

GOPS zielonki
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Małopolskie święto 
plonów w gminie Zielonki 
Gmina Zielonki była w tym roku gospodarzem XXIV Doży-
nek Województwa Małopolskiego. Małopolskie święto plo-
nów odbyło się 27 sierpnia na terenie LKS Zieleńczanka 
w Zielonkach. Przybyli na nie z tradycyjnymi i nowoczes-
nymi wieńcami reprezentanci aż 40 małopolskich gmin 
oraz 13 korowodów reprezentujących miejscowości gminy 
Zielonki.

Wojewódzkie dożynki rozpoczęła polowa msza święta sprawowana 
przez Metropolitę Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskie-
go, podczas której ksiądz arcybiskup poświęcił wieńce dożynkowe 
– było ich ponad pięćdziesiąt. Dożynki były okazją, by podziękować 
rolnikom, ogrodnikom i sadownikom za ich trud. Starostami święta 
plonów zostali Anna i Krzysztof Krzyworzeka z Zielonek, którzy prze-
kazali chleb dożynkowy na ręce Marszałka Województwa Małopol-
skiego Witolda Kozłowskiego oraz wójta gminy Bogusława Króla. 
Liczne i barwne korowody w strojach krakowskich pokazały przywią-
zanie do tradycji i do małej ojczyzny, którą reprezentują.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: wicemarszałek Senatu Marek 
Pęk, minister – członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj, Minister 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałkowie województwa 
Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu wojewódz-
twa oraz samorządowcy szczebla wojewódzkiego, wicewojewoda 
małopolski Mateusz Małodziński, starosta powiatu krakowskiego 
Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj wraz 
z radnymi powiatu, dowództwo służb mundurowych, przewodniczą-
cy Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko wraz z prezydium rady, 
radni i sołtysi gminy Zielonki, przedstawiciele duchowieństwa na 
czele z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim oraz grupy dożynko-
we z całego regionu. Listy na okoliczność dożynek w województwie 
małopolskim skierowali prezydent RP Andrzej Duda oraz premier 
Mateusz Morawiecki.

W homilii ksiądz arcybiskup 
M. Jędraszewski sparafrazował 
ewangeliczną przypowieść o ta-
lentach, zamieniając je na hek-
tary ziemi. – Dożynki to czas 
wielkiego rozliczenia z danej 
nam ziemi i z danego nam cza-
su – mówił metropolita. – Dożyn-
ki to czas potępienia każdego, 
kto lekceważy wartość ziemi 
jako matki-karmicielki, kto nie 
chce w nią inwestować ani swe-
go serca i ani swych zasobów. 
Ksiądz metropolita podziękował 
rolnikom i sadownikom – za ich 
umiłowanie ziemi, za ich ciężką 
i znojną pracę, za plony. Nawią-
zując do wojny na Ukrainie me-
tropolita zaznaczył, że o ziemię, 
ziarno i plony trzeba walczyć 
i dzielić się nimi.

– Cieszymy się, że tak licznie ze-
braliśmy się dziś w Zielonkach, 
żeby podziękować Opatrzności 
za dobre plony i wszystkim ma-
łopolskim rolnikom za ich cięż-
ką, całoroczną pracę. Wojna za 
wschodnią granicą uświadomi-
ła nam jak ważne jest bezpie-
czeństwo żywnościowe. Dzięki 
polskim rolnikom, także małopol-
skim, Polacy nie muszą obawiać 
się niedoborów żywności – mó-
wił Witold Kozłowski, marszałek 
województwa małopolskiego.

– Dziękuję rolnikom za pracę, 
za to, że potrafią wyprodukować 
owoce na tej trudnej ziemi. A jak 
widzimy potrafią z tych owoców 
i warzyw oraz zbóż stworzyć ar-
cydzieła – powiedział wójt gminy 
Zielonki Bogusław Król.

Na czas święta rolnicy przygoto-
wali kolorowe wieńce oraz chle-
by upieczone z tegorocznych 
zbóż. W konkursie wzięło udział 
40 wieńców dożynkowych z ca-
łego województwa. Małopolskie 
gminy rywalizowały w konkursie 
wieńców dożynkowych tradycyj-
nych i współczesnych. Wieńce 
zawierały akcenty religijne, re-
gionalne, naturalne elementy – 
zboża, kwiaty, drewno. Ale były 
i takie całkiem zaskakujące – jak 
dożynkowy wieniec na kształt 
pięknej kobiety. Do rywalizacji 
stanął też i został wyróżniony 
wieniec z Węgrzc z gminy Zie-
lonki nawiązujący do sytuacji na 

Do tradycji dożynkowej należy dzielenie chleba
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Ukrainie – barwy Polski i Ukrainy 
oraz gołąbki pokoju symbolizo-
wały pragnienie pokoju w kraju 
naszego sąsiada, pół roku temu 
zaatakowanego przez Rosję. 
Jury konkursu pod przewodni-
ctwem Bogdana Pęka, przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiej-
skich Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, za najpiękniej-
szy wieniec tradycyjny uznało 
pracę z Poręby Radlnej w gminie 
Tarnów, który będzie reprezen-
tował Małopolskę na dożynkach 
prezydenckich w Warszawie. 
W kategorii wieniec nowoczes-
ny zwyciężył wieniec Koła Go-
spodyń Wiejskich z Przeciszowa 
(powiat oświęcimski).

Dla gości wystąpiła m.in. Para-
fialno-Gminna Orkiestra Dęta 
z Zielonek pod batutą Wojcie-
cha Karwata i Jurajska Kapela 
Folklorystyczna Gminy Zielonki 
pod kierownictwem Jana Regul-
skiego.

Na scenie z wieńcami i przy-
śpiewkami zaprezentowało się 
13 korowodów z gminy Zielonki. 
Tradycją jest, że każdy korowód 
ośpiewuje wybraną osobę lub 
instytucję i ofiarowuje wieniec 
i chleb. I tak sołectwo Zielonki 
i zespół Zieleńczanie ośpiewali 
marszałka województwa mało-
polskiego Witolda Kozłowskiego 
i wójta gminy Zielonki Bogu-
sława Króla. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dziekanowicach 
wystąpiło dla Ministra Infra-
struktury Andrzeja Adamczyka 
oraz minister Agnieszki Ścigaj, 
członka Rady Ministrów. Śpie-
wy oraz chleby od Bibiczan po-
wędrowały do wicemarszałka 
Senatu Marka Pęka i wicewoje-
wody małopolskiego Mateusza 
Małodzińskiego. Koło Regio-
nalne „Tradycja” z Trojanowic 
zaśpiewało dla wicemarszałków 
województwa małopolskiego 
Łukasza Smółki i Józefa Gawro-
na oraz dla członka zarządu wo-
jewództwa małopolskiego Iwony 
Gibas. Koło Przyjaciół Januszo-
wic ośpiewało starostę powiatu 
krakowskiego Wojciecha Pałkę 
i przewodniczącego rady powia-
tu krakowskiego Piotra Goraja. 

Bibiczanie

Sołectwo Zielonki i zespół Zieleńczanie

Koło Regionalne „Tradycja” z Trojanowic

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach
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Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” 
w Brzozówce podarowało wieniec ks. Mirosławowi Bieńkowskie-
mu z parafii w Korzkwi. Koło Miłośników Kultury w Grębynicach 
wystąpiło dla dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Pałasińskiego. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Wolanie” z Woli Zachariaszowskiej zaśpiewało 
dyrektorowi małopolskiego oddziału regionalnego ARiMR Jerzemu 
Adamowi Radoniowi. Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach 
podarowało wieniec wójtowi gminy Zielonki Bogusławowi Królo-
wi. Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach ośpiewało przewodni-
czącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Węgrzcach zaśpiewało dla radnej gminy Zielonki i soł-
tys Węgrzc Magdaleny Listoś, a stowarzyszenie „Perła Pękowic” 
z Pękowic – dla dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach Ma-
riusza Zielińskiego. Wieniec przygotowało również Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zielonkach. Po występach korowodów zatańczył i za-
śpiewał zespół Folklove.

Dożynkom towarzyszyły stoiska regionalne z ekożywnością i ręko-
dziełem, wystawa zabytkowych samochodów oraz atrakcje dla dzie-
ci, warsztaty plastyczne, stoiska promocyjne gminy Zielonki i CKPiR, 
Województwa Małopolskiego, gmin, kół gospodyń, a także takich or-

Serdecznie dziękujemy osobom, które przyczyniły się do znakomitej organizacji Dożynek Województwa 
Małopolskiego 2022 w gminie Zielonki, a byli to:
1. Andrzej Nakielny i Witold Nakielny z piekarni Awiteks – za upieczenie i dostarczenie wspaniałych 

ciast na dożynki;
2. Klub Sportowy LKS Zieleńczanka – za udostępnienie obiektu i terenu boiska pod dożynki;
3. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zielonkach – za finansowe wsparcie;
4. Krzysztof Małek z Zielonek – za udostępnienie i przywiezienie bali ze słomy pod wieńce;
5. Jerzy Fliśnik z Zielonek – za zboże do dekoracji;
6. Tadeusz Nogieć z Zielonek – za wykonanie z drewna kramu promocyjnego sołectwa Zielonki;
7. Jan Krawczyk z Zielonek – za dostarczenie warzyw, owoców na stoisko promocyjne sołectwa Zie-

lonki;
8. Piekarnia FERMENT z Zielonek – za przygotowanie stoiska promocyjnego z pieczywem;
9. Zdzisław Sitko i Stefan Kowalski z Zielonek – za udostępnienie własnego terenu pod parking;

10. Ewa i Bogdan Kuśmierczyk z Zielonek – za prace przy wieńcu i transport;
11. Zenon Olech z Zielonek – za wykonanie witaczy dożynkowych;
12. Władysław Kućmierczyk za scenariusz i reżyserię występu grupy dożynkowej Zieleńczanie;
13. Anna i Krzysztof Krzyworzeka – Starostom Dożynek Wojewódzkich za pomoc i wielkie zaangażowa-

nie;
14. Cała grupa Zieleńczan z p. Mariuszem Zielińskim na czele – za oprawę mszy i uroczystości dożyn-

kowej oraz ksiądz kanonik Tadeusz Kozak – za przygotowanie polowej mszy świętej;
15. Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta Zielonki na czele z kapelmistrzem Wojciechem Karwatem – za 

oprawę muzyczną podczas mszy i uroczystości dożynkowej;
16. Wszystkie Jednostki OSP Zielonki – za kierowanie ruchem podczas dożynek;
17. Jan Palimąka – komendant Gminnej Straży Pożarnej – za bardzo dobre działania logistyczne i po-

moc przy organizacji dożynek;
18. PUK Zielonki – za udostępnienie agregatów;
19. Aneta i Grzegorz Szablowscy oraz Renata Marszałek i Maria Kryus – za przygotowanie oprawy, bu-

kiecików i darów ołtarza podczas dożynek;
20. Marzena Gadzik-Wójcik z Zielonek oraz Magdalena Karpała-Mistarz – za organizację dekoracji ołta-

rza i sceny;
21. Władysław Orzechowski z Zielonek – za koordynację i niezastąpioną pomoc w organizacji dożynek;
22. Komisariat Policji w Zielonkach i Komenda Powiatowej Policji w Zielonkach – za wzmożone działania 

nad bezpieczeństwem podczas dożynek;
23. Zespół gospodarczy Referatu Gospodarki Komunalnej w Zielonkach – za pomoc logistyczną i trans-

portową sprzętu;
24. Maria Piątek – za wykonanie dekoracji.

ganizacji jak KRUS, WFOŚiGW  
i Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Można było 
zagrać w grę wielkoformatową 
Pucheroki.

Imprezę dożynkową zorganizo-
wały Województwo Małopolskie 
i Gmina Zielonki, przy współ-
pracy z Centrum Kultury, Pro-
mocji i Rekreacji w Zielonkach. 
Organizację wspierali: Sołectwo 
Zielonki, LKS Zieleńczanka, je-
dnostki OSP z gminy Zielonki, 
zespół gospodarczy Referatu 
Gospodarki Komunalnej UG Zie-
lonki, PUK Zielonki.

Na zakończenie dożynek od-
była się biesiada muzyczno-ta-
neczna, podczas której zagrał 
do tańca zespół Barwa.

IO, KB
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Koło Przyjaciół Januszowic

Stowarzyszenie „Perła Pękowic”

Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach

Koło Miłośników Kultury w Grębynicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach

Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele 
Brzozówki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanie” z Woli 
Zachariaszowskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach
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Marchewkowym biegiem 
po Zielonkach
Prawie 400 uczestników pobiegło w VIII Marchewkowym 
Półmaratonie po gminie Zielonki zorganizowanym przez 
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na te-
renie LKS Zieleńczanka. Deszczowa pogoda nie zrazi-
ła fanów aktywnego wypoczynku i sportowych emocji. 
Sami, w parach, a także rodzinnie pokonywali dystanse od 
300 m aż po 21,6 km.

Ideą biegu jest propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja 
biegania i integracja. Już po raz ósmy jego uczestnicy pobiegli pod 
marchewkowym szyldem, nawiązującym do uprawy karotki, z której 
niegdyś słynęły Zielonki.

Imprezę rozpoczął bieg rodzinny, w którym wystartowało 112 osób. 
Wygrała rodzina Staszek: Anna, Igor i Łukasz, drugie miejsce zajęła 
rodzina Filiciak: Antoni, Michał i Stanisław, a trzecie rodzina Koko-
szyńskich: Michalina, Lena i Jędrzej.

Na boisku Zieleńczanki dzieci i młodzież startowały w biegu na 
trzech dystansach: 300 m, 600 m i 900 m. Na dystansie 300 m – 
kategoria dziewczynki: pierwsze miejsce zajęła Zuzia Krzak; drugie 
miejsce Emilia Kozynacka; a trzecie – Michalina Nowak. W katego-
rii chłopcy: pierwsze miejsce zajął Mateusz Kowal; drugie miejsce 
– Adam Panek; a trzecie – Wojtek Kuduk. Na dystansie 600 m – ka-
tegoria dziewczynki: pierwsze miejsce zdobyła Julia Nowak; drugie 
miejsce – Hanna Gardzisz; a trzecie – Dominika Chrząszcz. W grupie 
chłopców na tym dystansie pierwsze miejsce zdobył Jakub Czar-
necki; drugie miejsce wywalczył Tobiasz Otczyk; a trzecie – Adam 
Osiadacz. Na dystansie 900 m – dziewczynki: pierwsze miejsce zdo-
była – Pola Cieśla; drugie miejsce – Joanna Kwaskowska; a trzecie 
miejsce – Natalia Zychowicz. W kategorii chłopcy pierwsze miej-
sce wywalczył Jan Maurek; drugie miejsce – Tomek Krzyworączka; 
a trzecie miejsce – Marek Jaworski.

Bieg główny, czyli Marchewkowy Półmaraton o długości 21,6 km, 
wyznaczono na trasie wiodącej m.in.: ulicą Na Ogrody, Wrzosową, 
Leszczynową i Drogą Królewską w Zielonkach. Malownicza trasa, 
piękne widoki, trochę pod górę, ale dla tak zaprawionych zawodni-
ków nie był to problem. Po godzinie 12 minutach i 23 sekundach na 

metę jako pierwszy wbiegł Ja-
kub Woźniak, trzy minuty póź-
niej dobiegł na metę Michał 
Filiciak, a tuż za nim Andrzej La-
chowski. Wśród pań pierwsza 
była Magdalena Bochenek, tuż 
za nią uplasowała się Agnieszka 
Śliwa, a trzecie miejsce zdobyła 
Katarzyna Trzeciak.

W biegu średnim, na trasie 
13,8 km wśród mężczyzn pierw-
sze miejsce zajął Dariusz Tre-
ner, drugie Grzegorz Czarnecki, 
a trzecie Jarosław Kamiński. 
Wśród kobiet pierwsza na me-
cie była Barbara Sobczyk, druga 
Danuta Mauteres, a trzecia Marta 
Niedużak. Na najkrótszej trasie – 
6,3 km – jako pierwszy był Mi-
chał Jesiołowski, drugi Tomasz 
Domagała, a trzeci Ryszard Si-
wak. Wśród kobiet: pierwsza 
Barbara Zając, druga Anna Sta-
szek, a trzecia Katerina Yunakh.

Tę samą drogę przemaszerowa-
li uczestnicy zawodów w nordic 
walking: I m. wśród kobiet zajęła 
Sylwia Pasińska, Iwona Kupczyk 
na II m., Aleksandra Trela na trze-
cim. Wśród panów najszybciej 
z kijkami dotarł do mety Mirosław 
Gratka, Michał Florek na II m. 
i Wojciech Karłowski na III m.

Na mecie każdy z uczestników 
był dekorowany pamiątkowym 
medalem. Na scenie dyrektor 
CKPiR Marek Płachta, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Zielon-
ki Marzena Gadzik-Wójcik i rad-
na gminy Agata Radosz-Kwasek 
przekazali dyplomy i puchary. 
Dla uczestników biegu przygo-
towano losowanie – można było 
wygrać m.in. bony do sklepów 
oraz zestawy gadżetów promo-
cyjnych gminy Zielonki.

Organizatorzy składają szcze-
gólne podziękowania Poli-
cji Powiatowej w Krakowie, 
jednostkom OSP z gminy Zielon-
ki, władzom LKS Zieleńczanka, 
Przedsiębiorstwu Usług Komu-
nalnych z Zielonek, Harcerzom 
ze Szczepu Zieloni oraz wolon-
tariuszom. Sponsorami Półma-
ratonu byli: Galeria Bronowice, 
siłownia UpTown Fitness Gym, 
grota solna Zielonki, a owoce, 
warzywa i soki marchewkowe 
zafundowała firma PROMIWEX 
z Krakowa.

KB

Biegacze bez względu na wynik udekorowani zostali medalami
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Odznaczenie ks. proboszczowi 
Janowi Przybockiemu wręczył 
Piotr Ćwik
Janowi Przybockiemu wręczył 
Piotr Ćwik
Janowi Przybockiemu wręczył 

Dla uczestników pikniku wystąpiły m.in. przedszkolaki z Trojanowic

Trojanowickie piknikowanie
„Tradycyjnie z historią w tle” pod takim hasłem odbył się 
3 lipca piknik w Trojanowicach. Organizatorzy czyli Ochot-
nicza Straż Pożarna w Trojanowicach zadbali, by każdy 
znalazł coś interesującego dla siebie.

Ciekawy program artystyczny rozpoczął się od występu dzieci 
z Przedszkola Zielone Nutki w Trojanowicach. Około 70 maluchów 
wraz z nauczycielami i panią Anią przygotowało występy wokal-
no-taneczne. Po nich wystąpiły dzieci z zajęć baletowych, zespół 
Czerwone Korale oraz zespół Folklove. Wszystkie zespoły działa-
ją przy CKPiR w Zielonkach. Zaprezentowała się również Orkiestra 
Dęta Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego. Koło Regional-
ne „Tradycja” z Trojanowic wystąpiło z repertuarem biesiadno-roz-
rywkowym.

Gwiazdą wydarzenia był Mateusz Mijal – wokalista, muzyk, kompozy-
tor. urodzony w Jaśle, ale od niedawna mieszkaniec gminy Zielonki. 
Imprezie towarzyszył obficie zaopatrzony grill zorganizowany przez 
OSP Trojanowice, bufet ze słodkimi przekąskami i pajdą chleba ze 
smalcem Koła Regionalnego „Tradycja” z Trojanowic. Nie zabra-
kło również bezpłatnych atrakcji dla dzieci, takich jak eurobungee, 
ścianka wspinaczkowa, byk rodeo oraz wieczorny lot balonem. 
Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Województwa Ma-
łopolskiego i gminy Zielonki. Dmuchana zjeżdżalnia, warsztaty malo-
wania koszulek i animacje zostały zorganizowane w ramach projektu 
„Pod dobrymi skrzydłami” realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zielonkach. Imprezie towarzyszyła kampa-
nia edukacyjno-informacyjna pt. „Kocham – rozmawiam. Nie biję!” 
promująca metody wychowawcze bez przemocy – projekt współfi-
nansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Imprezę za-
kończyła wspólna biesiada i integracja.

Współorganizatorami wydarzenia byli: CKPiR w Zielonkach, GOPS 
w Zielonkach, gmina Zielonki, Koło Regionalne „Tradycja” z Trojano-
wic oraz Sołectwo Trojanowice.

Magdalena lech

Odznaczenie dla 
bibickiego księdza 
proboszcza

Księdzu Janowi Przybo-
ckiemu, proboszczowi 
parafii pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Bi-
bicach, 26 czerwca za 
działalność społeczną 
i charytatywną został wrę-
czony Złoty Krzyż Zasłu-
gi Rzeczpospolitej Polskiej 
nadany przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę. Dekora-
cji dokonał zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta RP 
minister Piotr Ćwik.

– Cokolwiek się robi, to dla 
Pana Boga i ludzi, nie my-
śląc o odznaczeniach. Nagro-
da w niebie. To wyróżnienie to 
docenienie pracy dziesiątek, 
a może setek ludzi na parafiach, 
gdzie byłem, przy pielgrzymce 
przez 20 lat (przez 15 lat odpo-
wiadałem za Pieszą Pielgrzym-
kę Archidiecezji Krakowskiej 
na Jasną Górę) i także jako za-
stępca szefa logistyki Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie 
w 2016 roku, to też za wkład 
w ewangelizację z biskupem 
Janem Szkodoniem przez 23 
lata na antenie Radia Alex – 
mówi ksiądz Jan. 

Z ostatnich przykładów działal-
ności charytatywnej – w ostat-
nim półroczu ksiądz Jan wraz 
z parafianami pomagał uchodź-
com z Ukrainy – na plebanii, 
a także na  dworcu w Krakowie 
rozdając zupę ugotowaną w Bi-
bicach. 

Red. IO
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Na piknik pn. „Powitanie 
lata” zaprosili sołtys Elżbie-
ta Cich wraz z radą sołecką 
i Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Brzozówki „Przyja-
ciele Brzozówki”.

Przybyłych powitała w imieniu 
organizatorów sołtys Brzozówki 
Elżbieta Cich. Na placu zabaw 
w Brzozówce pojawiły się trzy 
kolorowe dmuchańce – zjeż-
dżalnie, nieodpłatnie udostęp-
nione dla wszystkich dzieci. Pod 
wielkim parasolem chętni mo-
gli ozdobić buzie kolorowymi 
malunkami. Do zabawy wciągał 
małych i dużych Klaun Dyzia. 
Dyzia stawiał obecnym spo-
re wyzwania, jak chodzenie na 
szczudłach – tej trudnej sztuki 
próbowali i dzieci i dorośli. Były 
też wielkie bańki mydlane, w po-
wietrzu śmigały kolorowe piłecz-
ki, koła, dzieci czołgały się pod 
niską przeszkodą, skakały przez 
skakankę. Dzieci korzystały rów-
nież ze stałych atrakcji terenu 
rekreacyjnego w Brzozówce: 
karuzeli, huśtawek i boisk – nie 
zabrakło małych wielbicieli pił-
ki nożnej. Młodzież i dorosłych 
można było zobaczyć grają-
cych w tenisa, czy koszykówkę. 

Piknik rodzinny w Januszowicach

25 czerwca odbył się Piknik Rodzinny mieszkańców Janu-
szowic na terenie przy placu zabaw. Był to już drugi piknik 
w tym miejscu.

Imprezę przygotowała sołtys 
Marta Sadzik wraz z rada so-
łecką i Kołem Przyjaciół Ja-
nuszowic. Liczne atrakcje dla 
dzieci były nieodpłatne – był 
zamek dmuchany, bańki myd-
lane, malowanki i inne zabawy 
prowadzone przez Fikulandię. 
O aspekt edukacyjny zadbali 
strażacy z OSP Grębynice, któ-
rzy cierpliwie tłumaczyli na czym 
polega ich praca oraz dzielili się 
dobrymi praktykami na temat 
bezpieczeństwa, a znaleźli słu-
chaczy nie tylko wśród najmłod-
szych, ale i starszych.

Koło Przyjaciół Januszowic 
i mieszkańcy upiekli mnóstwo 
doskonałych ciast, można było 
smakować ich do woli. Uczest-
nicy spotkania byli częstowani 
też pieczonymi kiełbaskami, ka-
szanką i pysznym żurkiem z re-
stauracji Polesie z Januszowic.

Na placu zabaw można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
o straży pożarnej

Powitanie lata w Brzozówce 
w pięknych okolicznościach przyrody

25 czerwca, w słonecznej aurze, w miejscu z najpiękniej-
szym widokiem w gminie na Beskidy i Tatry – czyli na tere-
nie rekreacyjnym – odbył się piknik sołectwa Brzozówka. 

Z miejsca pikniku rozciąga się wspaniały widok
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Starsi mieszkańcy również nie 
narzekali na brak atrakcji, bo in-
tegracyjna zabawa przeciągnęła 
się do godzin porannych – ta-
necznym krokiem wracali do do-
mów, bo nie zabrakło i muzyki 
do tańca.

– Ogromne podziękowania na-
leżą się Kołu Przyjaciół Januszo-
wic i wszystkim mieszkańcom 
Januszowic, którzy pomogli zor-
ganizować imprezę, bo bez ich 
pomocy i zaangażowania nie 
udało by się to wszystko. A tak-
że strażakom z Grębynic, któ-
rzy pomimo uczestnictwa tego 
dnia w jubileuszu OSP Węgrz-
ce zdążyli na nasz piknik. Po ta-
kiej ilości uśmiechów i dobrych 
wspomnień można zacząć pla-
nować kolejne spotkanie – pod-
sumowuje sołtys Marta Sadzik.

MS, MKF

Owczarski przepis 
na integrację
Rodzinny piknik w Owczarach odbył się 4 września. W pro-
gramie był występ Orkiestry Korzkiew i dużo atrakcji dla dzieci. 
Dla dorosłych mieszkańców była to okazja do integracji 
podczas dobrej zabawy.

Spotkanie przygotowała lokalna społeczność – rada sołecka z pa-
nią sołtys Iwoną Siesiowicz na czele, wspomagana przez panów 
z poprzedniej rady sołeckiej, strażacy z OSP Owczary i Koło Go-
spodyń Wiejskich. Stąd nie zabrakło strażackich atrakcji, pysznych 
ciast i potraw z grilla. Wśród gości pikniku w Owczarach, który od-
był się pod budynkiem wielofunkcyjnym „Dolina Owczar” znaleź-
li się wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko oraz radne Magdalena Listoś 
i Romana Toft.

Orkiestra Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego zaprezento-
wała się w szerokim repertuarze – od marszy po wiązanki aktualnych 
przebojów. Strażacy pokazali swoje samochody bojowe – cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem i mniejszych i większych, nie tylko 
dzieci. Był też pokaz możliwości sprzętu ratownictwa technicznego 
– w czym strażaków-ochotników wspomagała prężna młodzieżowa 
drużyna pożarnicza. Dzieci z wypiekami na twarzach obserwowały 
przenoszenie wielkimi nożycami puszki po coli i jajka. Nie zabrakło 
warsztatów plastycznych dla najmłodszych, prowadzonych przez 
instruktorów z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, 
którzy promowali ofertę zajęć CKPiR. Cieszyły się one dużym za-
interesowaniem – dzieci mogły wykonać podczas pikniku łapacze 
światła.

Najmłodsi szaleli do woli na kilku dmuchańcach, zjeżdżalniach i pa-
łaszowali cukrową watę. A na finał była zabawa taneczna z zespo-
łem Secret Band.

MKF

Była i muzyka – zabawie to-
warzyszył podkład muzyczny 
świetnie dobranych utworów.

Panie z Koła Gospodyń w Brzo-
zówce zorganizowały poczęstu-
nek dla uczestników pikniku. 
Wspaniałe, różnorodne wypie-
ki sprzedawane były za symbo-
liczne kwoty. Dzieci częstowane 
były watą cukrową i popcornem. 
Firma „Koliber” z Brzozówki 
ufundowała swój słynny, pysz-
ny żurek. Można było również 
zjeść kiełbaski z grilla, były też 
napoje.

Piknik odwiedziło wielu miesz-
kańców Brzozówki i sąsiednich 
miejscowości. Była to dosko-
nała zabawa dla dzieci i możli-
wość spotkania dla dorosłych 
w wesołej atmosferze. Na pik-
nik zajrzała również radna gmi-
ny Zielonki Joanna Kwaśny.

– Jestem bardzo zadowolona, 
to trzeci piknik organizowany 
przeze mnie jako sołtysa. Wi-
dać, że po dwuletniej covidowej 
przerwie był bardzo mieszkań-
com potrzebny. Bardzo dzięku-
ję wszystkim za zaangażowanie 
w organizację, szczególnie kołu 
„Przyjaciele Brzozówki” – podsu-
mowuje sołtys Elżbieta Cich.

Grzegorz Kwaśny, MKF

Na pikniku w Owczarach były występy artystyczne i pokazy strażackie
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Integracja i zabawa w Grębynicach

6 sierpnia sołtys Adam Duliński, rada sołecka i Ochotnicza 
Straż Pożarna Grębynic zaprosili mieszkańców na integra-
cyjny piknik. Teren przy ul. Orlich Gniazd z placem zabaw, 
altaną i siłownią zewnętrzną służy mieszkańcom od zeszłe-
go roku.

Namioty przygotowane przez strażaków z OSP Grębynice osłaniały 
tańczących i biesiadujących przy stołach, jeden dostarczono dzięki 
sąsiedzkiej współpracy z Garliczki. Panie z Koła Miłośników Kultury 
w Grębynicach zapewniły domowe wypieki oraz chleb ze smalcem; 
można było też spróbować potraw z grilla. Na piknik przyszły całe 
rodziny. Dzieci korzystały z dmuchanej zjeżdżalni, dostępny był też 
dla nich wóz strażacki. Najmłodszym trzeba przybliżać ochotniczą 

Sołecki piknik przygotowali m.in. strażacy-ochotnicy z Grębynic

Organizatorzy pikniku zapewnili wspomnienia z życia 
codziennego w PRL

„300 proc. normy” VIII Piknik 
Integracyjny w Garliczce 2.07.2022 r.

2 lipca, już po raz siódmy, mieszkańcy 
i sympatycy Garliczki spotkali się na pikni-
ku integracyjnym. Atrakcje nawiązywały do 
epoki PRL – ich celem było przybliżenie 
dzieciom i młodzieży realiów tamtych cza-
sów, a starszym powrót do wspomnień z lat 
dzieciństwa i młodości. Wydarzenie miało 
też cel integracyjny – wspólne rozmowy 
młodszych ze starszymi okazały się najlep-
szą formą edukacji historycznej. 

straż, by chcieli się do niej przy-
łączać w przyszłości. Nadmienić 
należy, że w grębynickiej OSP 
udzielają się również panie.

Podczas pikniku do późnych 
godzin trwała zabawa taneczna 
z zespołem Barwa. – Impreza się 
udała, mieszkańcy dopisali, było 
dużo dzieci, wszystko poszło 
sprawnie – podsumowywał soł-
tys Adam Duliński.

Takie spotkanie to okazja do 
lepszego poznania sąsiadów, 
omówienia wspólnych planów. 
Mieszkańców na pikniku odwie-
dził wójt gminy Bogusław Król. 
Wśród gości znaleźli się sołtysi 
Januszowic Marta Sadzik i Gar-
licy Duchownej Artur Nogieć. 
Przybył też gminny komendant 
OSP Jan Palimąka, a Referat 
Gospodarki Komunalnej UG 
Zielonki reprezentowała Eweli-
na Broda. Sołtys Adam Duliń-
ski podziękował panu wójtowi 
za działkę. Od zeszłorocznego 
pikniku przybyła tutaj siłownia 
z trzema stanowiskami, altana, 
a będzie również trawiaste boi-
sko i oświetlenie placu. 

IO

Jedną z atrakcji była wystawa plenerowa „PRL 
– historia, sztuka i życie codzienne”. Nie zabra-
kło akcentów modowych i sportowych. Wystawę 
uzupełniły „perły motoryzacji”, które zaprezento-
wali kolekcjonerzy: Witold Majewski, Michał Orę-
dowicz i Dawid Kruczek. Działał również „Pewex”, 
w którym można było wylosować ciekawe nagro-
dy. Na scenie można było zobaczyć występy: Na-
talii Wójcik, Ani Bielanowej, Nadii Kozery, Oliwii 
Ciaputy, Patrycji Pojałowskiej i Hanny Obszyńskiej 
oraz grup „Kozierowianie” i KGW „Garliczanie” 
z Garlicy Duchownej. Zebrani mieli szansę wziąć 
udział w konkursie modowym i w „Wielkiej Grze”, 
a dzieci bawiły się w „zakładowym przedszkolu”, 
gdzie dzielnie pracowały niestrudzone animatorki 
i animatorzy z „Fikulandii”. Nie zabrakło uciech dla 
ciała, wśród których znalazły się pyszne domowe 
ciasta, żurek, frytki i potrawy z grilla. Spragnieni 
mogli degustować domowe nalewki wykonywane 
tradycyjną recepturą przez pana Bogdana. Piknik 
zamknęła prywatka, którą poprowadził niezastą-
piony Krzysztof Baran wraz z pięknie śpiewającą 
panią Kasią.

Pani sołtys serdecznie dziękuje mieszkańcom 
i sympatykom miejscowości za pomoc w organi-
zacji

Anna Rosa, red. KB 
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Losowanie nagród urządzono przed nowym budynkiem służącym 
mieszkańcom Pękowic

Koniec wakacji pełen 
radości – na pikniku 
w Pękowicach
3 września w sobotę w Pękowicach pożegnano wakacje 
piknikiem dla prawie 200 dzieci i ich rodziców. Przygotowa-
ne aktywności angażowały całe rodziny, a udział w sporto-
wych konkurencjach organizatorzy – Stowarzyszenie Perła 
Pękowic i sołtys Pękowic – nagrodzili upominkami. Na pę-
kowickich błoniach przy kompleksie rekreacyjnym w tym 
roku została ukończona budowa parterowego domu so-
łeckiego, który służy mieszkańcom – podczas pikniku po-
święcono budynek.

Poświęcenia w obecności wójta gminy Zielonki Bogusława Króla do-
konał ksiądz proboszcz zieloneckiej parafii Tadeusz Kozak. Na uro-
czystości obecny był również wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Zielonki Krzysztof Olawski. Wśród gości pikniku dopisali radni gmi-
ny Lucyna Zielińska, Magdalena Listoś i Tadeusz Łysek. Po krótkiej 
uroczystości organizatorzy Stowarzyszenie Perła Pękowic z prezes 
Romaną Toft, radną gminy Zielonki i sołtysem Pękowic Adamem 
Dąbrowskim zaprosili dzieci do zabawy.

Przygotowano aktywności sportowe i artystyczne na boisku i pla-
cu zabaw, dla wszystkich otwarty był też kort tenisowy. Czego tam 
nie było – gra w klasy, rzuty piłką, badminton, skoki w workach, rin-
go i bule, malowanie portretu przyjaciela, szukanie bajek, łowienie 
rybek na magnes, bańki mydlane i in. atrakcje – za udział w nich 
dzieci zbierały pieczątki na paszportach. Romana Toft, Adam Dą-
browski, Łukasz Kołodziejczyk i Agnieszka Gibała rozlosowali i roz-
dali 120 nagród, a nagrodą pocieszenia były m.in. lizaki. Zwycięzców 
w ringo i bule nagrodził pucharami Jan Ziółko, przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów, propagator sportu, miał też puchar dla Ro-
many Toft i kosz maskotek dla wytrwałych uczestników losowania. 
Po tych emocjach trwały zabawy z animatorem. Cały czas korzy-

stano też z dmuchanej zjeżdżal-
ni i tyrolki.

Nie tylko dzieci cieszyła „Chat-
ka pod Słoneczkiem”, gdzie 
dzięki malowidłom można so-
bie przypomnieć najpiękniejsze 
baśnie. Maria Wroniewicz-Rams 
oprowadzała po krainie bajek 
zadając zagadki. Wspomina-
no zeszłotygodniowe dożynki, 
pękowicki korowód zaśpiewał 
ponownie dla Mariusza Zieliń-
skiego, dyrektora Biblioteki Pub-
licznej w Zielonkach.

Organizatorzy zadbali o podnie-
bienia i siłę do zabawy dzięki da-
niom z grilla, ciastom, był także 
chleb ze smalcem. Dochód ze 
sprzedaży ciast przeznaczony 
będzie na cele statutowe Stowa-
rzyszenia Perła Pękowic. Wśród 
wypieków znalazł się i specjał 
ukraiński.

Nie tylko malowano portret przy-
jaciela, można go było na miej-
scu zdobyć. Stowarzyszenie 
„Koci patrol” w domku sołeckim 
zachęcało do adoptowania kot-
ków.

Druga część wieczoru to impre-
za taneczna z DJ-em, a przed 
nią rozgrzewkę w formie trenin-
gu zumby zapewniła Patrycja 
Szymanek-Mosio. Zumba była 
częścią projektu „Działaj lokal-
nie” grupy EkoAktywni i KS Bibi-
czanki. Projekt „Jesteśmy razem 
– ми разом” zakłada integrację 
z gośćmi z Ukrainy. Z Bibic przy-
była też pomoc w postaci agre-
gatu prądotwórczego od OSP 
Bibice.

– Celem jest integracja miesz-
kańców – mówi Łukasz Koło-
dziejczyk ze Stowarzyszenia 
Perła Pękowic. Nową inicjatywą 
w Pękowicach będą spotkania 
sportowe dla osób w każdym 
wieku z panem Janem Ziółko 
w środy o 18.00 pod domkiem 
sołeckim.

Na pikniku dopisała pogoda, 
cieszył brak upału, a wieczór był 
gwiaździsty – wymarzone wa-
runki na imprezę.

IO
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W wakacje artystycznie było m.in. w Centrum Integracji Społecznej 
w Zielonkach…

… i w Folwarku Kultura w Owczarach

Wakacje z CKPiR 
w Zielonkach na wiele 
sposobów
W tym roku Centrum Kultury przygotowało różnorodną ofer-
tę wakacyjną w kilku swoich lokalizacjach. W lipcu dzie-
ci mogły uczestniczyć w warsztatach tematycznych w hali 
sportowej w Zielonkach oraz półkoloniach w Folwarku Kul-
tura w Owczarach i Centrum Integracji Społecznej w Zie-
lonkach. Zorganizowano także kolonię w Jarosławcu.

Od 4 do 29 lipca w hali sportowej w Zielonkach odbywały się war-
sztaty wakacyjne. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat uczestniczyły w za-
jęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. 

W programie były m.in. trenin-
gi sportowe oraz warsztaty te-
matyczne: „Niezwykły artysta”, 
„Poszukiwacze przygód”, „Tea-
tralne” oraz „Przyrodniczo i eko-
logicznie”.

Po raz pierwszy w Folwarku Kul-
tura, filii CKPiR w Owczarach, 
zorganizowano półkolonię dla 
dzieci i młodzieży. W trzech wa-
kacyjnych turnusach uczest-
niczyło 74 dzieci i młodzieży. 
Pracownicy CKPiR przygotowa-
li szeroki wachlarz zajęć i ak-
tywności sportowych. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach pla-
stycznych m.in. z: ceramiki, ma-
larstwa, farbowania koszulek, 
malowania na torbach. Odby-
wały się także zajęcia muzyczne 
tj. śpiew, zajęcia umuzykalnia-
jące, gra na bum bum rurkach. 
Nie zabrakło zajęć sportowych, 
animacyjnych, spacerów czy 
zumby. Wojciech Karwat opo-
wiedział dzieciom o lokalnych 
zwyczajach pielęgnowanych 
w naszej gminie tj. Herodach 
i Pucherokach. Dużo radości 
sprawiły także wycieczki do: 
WOMAI, Ogrodu Doświadczeń 
oraz GoJump, GoAir.

Nowością w ofercie była także 
półkolonia taneczno-plastycz-
na w Zielonkach. W lipcu zor-
ganizowano trzy turnusy. Dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat  uczestni-
czyły w zajęciach z rytmiki z ele-
mentami baletu, nauki tańców 
polskich i europejskich, zumby, 
zabaw ruchowych i integracyj-
nych oraz warsztatów plastycz-
nych. Dzieci odwiedziły także 
grotę solną w Zielonkach, fort 
w Zielonkach gdzie brały udział 
w plenerze fotograficznym oraz 
Park Wiejski w Zielonkach.

Kolonia w Jarosławcu trwała od 
14 do 25 sierpnia 2022 r. Wyjazd 
wakacyjny został zorganizowa-
ny dla dzieci w wieku od 7 do 
16 lat. Podczas pobytu prócz 
kąpieli morskich, zabaw na pla-
ży i wspólnej integracji dzieci 
miały okazję zwiedzić Muzeum 
Bursztynu i Galerię Rybacką 
oraz zobaczyć ruchome wydmy 
w Słowińskim Parku Narodo-
wym.

KB
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Węgrzeckie pożegnanie 
lata 2022
Moc atrakcji czekała na uczestników pikniku w Węgrzcach, 
zorganizowanego już po raz czwarty na terenach TS Węgrz-
ce. Imprezę, która odbyła się 10 września przygotował ze-
spół rady sołeckiej Węgrzc pod przewodnictwem sołtys 
Magdaleny Listoś we współpracy z Kołem Gospodyń Wiej-
skich, Kołem Seniora w Węgrzcach oraz OSP Węgrzce. 
Były występy przedszkolaków, pokazy taneczne, capoei-
ry, akrobacji i karate. Przygotowano m.in. specjalne strefy: 
przedszkolaka, zdrowia i gastronomiczną.

Tuż po oficjalnym otwarciu na scenie wystąpiły przedszkolaki z gru-
py VI z Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bi-
bicach oraz dzieci z Przedszkola „Kubisiowy Ogród”. Publiczność 
tłumnie zebrana pod sceną oklaskami wspierała najmłodszych ar-
tystów. Swoje umiejętności zaprezentowały uczestniczki zajęć ta-
necznych z Ekoland. Były też prezentacje capoeiry i modern jazzu. 
Emocji dostarczył pokaz karate w wykonaniu adeptów z Klubu Mi-
strzostwa Karate Kyokushinkai. Publiczność chętnie brała udział 
w zumbie, a po raz pierwszy na pikniku podniebne akrobacje na 
szarfach zaprezentowały gimnastyczki z grupy Gota B.

W tym roku jubileusz 55-lecia obchodziły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Węgrzcach. Przewodnicząca koła Lucyna Jaskółka 
przybliżyła historię jego powstania, życzyła sukcesów i kontynuo-
wania tradycji przez niedawno powstałe KGW „Przyjaciele Węgrzc”.

Podziękowania otrzymała także Jolanta Madejska, dyrektor Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach. Za długoletnią pra-
cę i zaangażowanie w dobro mieszkańców dziękowali wójt gminy 
Zielonki Bogusław Król oraz przewodniczący Rady Gminy Zielon-

ki Mirosław Golanko. Podzięko-
wania i dyplomy otrzymali także 
strażacy OSP Węgrzce obcho-
dzący w tym roku 100-lecie dzia-
łalności.

Krótka ulewa nie zraziła uczest-
ników pikniku, dla których przy-
gotowano szereg atrakcji. Dzieci 
mogły brać udział w różnorod-
nych warsztatach plastycznych 
– tworzenia ozdób, lampionów, 
malowania. Dużo radości spra-
wiła zabawa w pianie, na dmu-
chanym zamku i gladiatorze. 
Od rana na małym boisku roz-
grywano zawody w psich dy-
scyplinach organizowane przez 
Klub Krak Agility Team.

Pyszne ciasta i chleb ze smal-
cem przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Węgrzc 
i Koło Seniora. Tuż obok skosz-
tować można było przysmaków 
przygotowanych przez KGW 
„Przyjaciele Węgrzc” oraz re-
staurację Massimo Garden.

Przy stanowisku przychodni 
Familia Medicina Zakład Lecz-
niczy można było zapisać się 
na badania profilaktyczne dla 
kobiet, a pod okiem ratowni-
ka medycznego przećwiczyć 
zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Panie z Biblioteki Pub-
licznej w Węgrzcach zachęcały 
do udziału w warsztatach krea-
tywnych oraz powakacyjnej wy-
mianie książkowej.

– To ogromna przyjemność pra-
cować w zespole tak wielu za-
angażowanych mieszkańców 
Węgrzc, jak i również liczyć na 
pomoc sąsiadów z miejscowo-
ści obok, dla stworzenia takiego 
wydarzenia. To ogromna satys-
fakcja po prawie roku przygoto-
wywań i dopinania wszystkiego 
na ostatni guzik, widzieć pod 
sceną uśmiechnięte twarze są-
siadów, wspólnie bawiące się 
dzieci, występy naszych mło-
dych artystów i integrację mię-
dzysąsiedzką – mówiła sołtys 
Węgrzc i radna gminy Magdale-
na Listoś.

KB

Na scenie zaprezentował się m.in. Klub Miłośników Karate Kyokushinkai
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X jubileuszowa edycja 
Festiwalu Muzyczna 
Korzkiew
W roku 2022 przypadała jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Festiwalu Muzyczna Korzkiew. Wydarzenie które odbywało 
się w każdą niedzielę wakacji od 3.07 do 28.08 (oraz kon-
cert specjalny 15.08) przyciągnęło wielu melomanów mu-
zyki klasycznej.

Dziesięć koncertów muzyki klasycznej obfitowało w fenomenalne 
wykonania m.in. Daniela Stabrawy (koncertmistrza Filharmoników 
Berlińskich) i Mirosława Herbowskiego (profesora Akademii Mu-
zycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie) w sonatach na skrzypce 
i fortepian W. A. Mozarta, J. Brahmsa i L. van Beethovena, Toma-
sza Sowy i Fitelberg Quartet w dzieła C. M. von Webera i A. Kreina, 
czy młodych muzyków – laureatów konkursów muzycznych, to jest 
Mateusza Dubiela, Hanny Pozorskiej, Juli Wawrowskiej i Tadeusza 
Wawrowskiego w Kwartecie fortepianowym Es-dur A. Dworaka. 

Dziękujemy publiczności za tak liczne przybycie do Kościoła pw. Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi. Znakomita akustyka tego 
miejsca i przygotowany program festiwalu przyciągnęły tłumy tury-
stów i melomanów zarówno z regionu, jak i z całej Polski. Po każdym 
koncercie miało miejsce spotkanie z artystami przy wspólnej kawie 
i ciastach przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. 

Festiwal, od 2011 r. organizowany jest przez Stowarzyszenie Mu-
zyczna Korzkiew, którego działalność opiera się na umożliwianiu 
bliższego kontaktu z wysokiej klasy muzyką oraz animacji muzycz-
no-kulturalnej w regionie.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego i Gminy Zielonki. 
Patronami medialnymi wydarzenia byli Radio Kraków, Radio Kraków 
Kultura, TVP3 Kraków, Polmic.pl, Cameral Music, Szafa Melomana 
i Kurier Muzyczny.

Anna Sowa

Koncerty odbywają się w słynącym z wyjątkowej akustyki kościele pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi

Zapraszamy 
do gminy 

Zielonki na:
• 22 października (sobota) – 

turniej Brydża – do Centrum 
Integracji Społecznej w Zie-
lonkach (CIS);

• 23 października (niedzie-
la) – Gminny dzień Seniora 
– także do CIS w Zielonkach, 
w programie spotkanie mię-
dzypokoleniowe – dla senio-
rów wystąpią przedszkolaki 
i seniorzy, będzie też koncert 
i integracja przy dobrej muzy-
ce;

• 27 października (czwartek) 
– XX jubileuszowa zacharia-
szada czyli integracyjna im-
preza sportowo-artystyczna 
dla osób niepełnosprawnych; 
po pandemicznej przerwie 
w tradycyjnej formie w hali 
sportowej w Zielonkach spot-
kają się reprezentacje ośrod-
ków wsparcia z Małopolski;

• spotkania Klubu 60+ we 
wtorki o 17.00 w Forum Ak-
tywności Lokalnych w Zie-
lonkach przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 112;

• gimnastykę dla seniorów 
w czwartki w budynku CIS/
CKPiR w Zielonkach przy 
ul. Galicyjskiej 17A od 10.30 
do 11.30.

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronach: 

– ckpir.zielonki.pl;
– zielonki.pl;
– facebook.com/ckpir;
– facebook.com/zielonki.

Prosimy zaglądać na strony na 
wypadek zmian.

W uzupełnieniu do Wiadomoś-
ci Lokalnych Gminy Zielonki 
nr 2-3/2022: wśród organizato-
rów EKO Pikniku w Węgrzcach 
było też przedszkole „Kubisiowy 
Ogród”.
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Mateusz Karasiński podróżą zwraca uwagę na 
konieczność ochrony zasobów wód

Przed nami drugi rok zajęć w Folwarku Kultura 
w Owczarach, filii CKPiR

Dla ochrony 
Jeziora Wiktorii 
z herbem gminy 
Zielonki
Na wyprawę rowerem dookoła Jezio-
ra Wiktorii w Afryce 23 sierpnia wyruszył 
mieszkaniec Zielonek Mateusz Karasiński. 
Podróżnik chce zmobilizować świat dla ra-
towania Jeziora Wiktorii – alarmujące infor-
macje mówią, że to największe jezioro Afryki 
i największe tropikalne jezioro na świecie 
obumiera. Przejechał około 1520 km w 23 
dni, 12 900 m przewyższenia.

Mateusz Karasiński chciał pokazać piękne okolice 
obumierającego jeziora, wokół którego żyje około 
40 mln ludzi, porozmawiać z ludźmi, których prob-
lem dotyka i relacjonować wyprawę na swoim pro-
filu facebookowym. Wyprawa zaczynała i kończyła 
się w Kisumu w Kenii, droga wiodła przez Ugandę 
i Tanzanię. 

Wyprawa objęta została patronatem wójta gminy 
Zielonki Bogusława Króla ze względu na podejmo-
wany przez podróżnika ważny społecznie temat 
zmian klimatycznych, w tym zwrócenie szczegól-
nej uwagi na konieczność ochrony zasobów wody.

Mateusz Karasiński mieszka i trenuje w Zielon-
kach od ponad 13 lat. Mówi o Zielonkach, że to 
jedno z najciekawszych miejsc w okolicach Krako-
wa, poprzecinane szlakami rowerowymi. Zapowie-
dział przywiezienie ciekawych wspomnień, zdjęć 
i kadrów filmowych, którymi ma zamiar podzielić 
się z mieszkańcami gminy. 

Red.

Nowy rok szkolny 
z nową ofertą
10 września, już po raz drugi Centrum Kultu-
ry, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zapro-
siło do filii w Owczarach, by zaprezentować 
swoją ofertę.

Tego dnia można było wziąć udział w zajęciach 
tanecznych, muzycznych i plastycznych organi-
zowanych w Folwarku Kultura. W sali muzycznej 
prowadzone były zajęcia pn. Muzyka dla Smyka, 
które prowadziła instruktorka Anna Roj, a dla do-
rosłych – zajęcia wokalne. A. Roj od 15 lat dyrygu-
je utytułowanym chórem Fermata.

Na zajęcia wokalne zaprasza Sebastian Szydło. 
W sali plastycznej dzieci tworzyły w glinie, robiły 
kolorowe zdrapywanki i kolażowe kwiaty. Dzieci 
i młodzież mogą się zapisywać na zajęcia pro-
wadzone przez Martę i Przemka Lasoń w ramach 
zajęć: Eco Art, ceramiki, Pracowni Małej Formy 
i warsztatów rodzinnych.

W sali sportowej odbywały się zajęcia zumby kids, 
a do udziału w dziecięcym zespole tańca „Czer-
wone Korale” i Folklove oraz zajęć rytmiczno-
-baletowych zachęcała Magdalena Łopacińska. 
Szczegółowych informacji dotyczących zajęć 
udzielą poszczególni instruktorzy, numery telefo-
nów znajdują się na plakacie na str. 4.

KB

Zaproszenie do Dyskusyjnych 
Klubów Książki
Filie biblioteczne w Bibicach, Przybysławicach 
i Węgrzcach zapraszają wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych. Wszelkie informacje można 
znaleźć na stronie: biblioteka.zielonki.org.
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Dbają o integrację 
i zdrowie

Stowarzyszenie Zacha-
riasz i ŚDS Wola Za-
chariaszowska we 
współpracy z powiatem 
krakowskim realizowa-
ły projekt przygotowany 
z myślą o podopiecznych 
Środowiskowego Domu 
Pomocy Społecznej w Woli 
Zachariaszowskiej. Jego 
uczestnicy brali udział m.in. 
w warsztatach plastycz-
nych i wycieczkach integra-
cyjnych.

Projekt „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch w Środowisko-
wym Domu Pomocy Społecz-
nej w Woli Zachariaszowskiej 
był realizowany od maja do 
września i składał się z czte-
rech elementów. Pierwszym 
z nich były czerwcowe war-
sztaty plastyczne pt. „Kolory 
życia psychicznego”. W lipcu 
i sierpniu uczestnicy projek-
tu spędzili czas w grocie solnej 
oraz na grze w kręgle. Ostat-
nim elementem były warszta-
ty plastyczne, które odbyły się 
w siedzibie ŚDS Wola Zacharia-
szowska.

– Uczestnicy zostali zmotywo-
wani do malowania farbami 
akrylowymi za pomocą dłoni. 
Tworzono obrazy malując z uży-
ciem słomek tzw. rozdmuchane 
farby. Nie zabrakło też wspól-
nych śpiewów z gitarą oraz 
tańców. Było wspaniale – pod-
kreśla Edyta Płaszewska-Putek 
koordynator projektu na jego 
zakończenie.

Red. KB 

W ramach projektu odbyły się 
m.in. warsztaty

Terapia poprzez sztukę 
w owczarskim plenerze
7 września odbyły się XXIII Plenerowe Warsztaty Arteterapii 
Powiatu Krakowskiego. Dom Pomocy Społecznej w Ow-
czarach, wraz z otaczającym go parkiem, stał się idealnym 
miejscem do tworzenia, integracji i zabawy.

Zaproszonych gości powitały nowa dyrektor DPS w Owczarach Ka-
tarzyna Paduszyńska oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej w Owczarach Grażyna Oleksy. Minutą ciszy 
uczczono pamięć śp. Kazimierza Adamczyka, wieloletniego dyrek-
tora owczarskiego DPS.

W uroczystości wzięli udział: starosta Powiatu Krakowskiego Woj-
ciech Pałka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara.

– To On tworzył wyjątkową atmosferę tego miejsca, pełnej życzliwo-
ści i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Za mieszkańców 
tego domu – mówiła Katarzyna Paduszyńska.

– W tym Domu Pomocy, panowie mieszkają. Z fachowej opieki od lat 
korzystają. Wspaniały personel o wszystkich się troszczy. Dając dużo 
dobra, serca, życzliwości – śpiewały panie z KGW w Owczarach, któ-
re na tę okazję przygotowały specjalną piosenkę.

W części artystycznej wystąpił także zespół „Modlnicanie” z Wiel-
kiej Wsi.

To wyjątkowe miejsce w tym roku obchodzi 60-lecie działalności. 
Mieści się ono w zabytkowym dworze otoczonym parkiem krajobra-
zowym. Właścicielem owczarskiego majątku dworskiego był nie-
gdyś wicepremier rządu II RP – Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy 
Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W tegorocznej edycji warsztatów wzięli udział podopieczni DPS 
z miejscowości: Karniowice, Batowice, Więckowice, Owczary, Oj-
ców, Prusy, Konary, Czerna oraz ze Środowiskowych Domów Po-
mocy Społecznej w Woli Kalinowskiej i Woli Zachariaszowskiej. Brali 
oni udział w konkurencjach sportowych, konkursach m.in. na jesien-
ne ciacho. Jesień była motywem przewodnim prac plastycznych, 
które były wykonywane różnymi technikami. Można było malować 
farbami, kredkami, wypalać w drewnie lub tworzyć figurki z warzyw 
i owoców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, gdzie 
wykonywano pamiątkowe zdjęcia. Zwieńczeniem imprezy był wy-
stęp podopiecznych DPS w Owczarach oraz zabawa taneczna.

KB

Od wielu lat arteterapia odbywa się w parku przy DPS w Owczarach
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Organizator turnieju Władysław Kućmierczyk zdobył latem kolejne tenisowe trofea (fot. Dominika Strączy)

Wieści z kortów
30 lipca na dwóch obiektach sportowych (Korty Perła Pę-
kowic i Tenis & Country Club Giebułtów) rozegrany został 
już kolejny Turniej o Puchar Wójta Gminy Zielonki organi-
zowany przez Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Zie-
lonki przy wsparciu Gminy Zielonki, Stowarzyszenia Perła 
Pękowic, sołtysa i rady sołeckiej Pękowic. Wygrali Mariola 
Jańczy i Piotr Kurdziel, serdecznie gratulujemy. Organiza-
tor turnieju Władysław Kućmierczyk w ostatnim czasie zwy-
ciężył w dwóch międzynarodowych turniejach w kategorii 
seniorzy 80+.

Pomimo zapowiedzi obfitych opadów deszczu pogoda do rozegra-
nia turnieju o Puchar Wójta Gminy Zielonki okazała się znakomita. 
W turnieju indywidualnym dla kobiet i mężczyzn udział wzięło 18 
osób. Cieszy szczególnie fakt, że turniej dedykowany paniom, choć 
rozgrywany dopiero od 2019 roku, już na stałe wpisał się w organi-
zację przedsięwzięcia.

Dzięki staraniom głównego organizatora Władysława Kućmierczy-
ka oraz sołtysa Pękowic Adama Dąbrowskiego, udało się zebrać 
odpowiednią liczbę uczestniczek i uczestników, aby rozegrać tur-
niej.

Wyniki rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Zielonki przedstawiają 
się następująco: w kategorii kobiet I miejsce zajęła Mariola Jańczy, 
II miejsce – Dominika Strączy, a III miejsce – Magdalena Włodar-
czyk; w turnieju mężczyzn w rywalizacji o puchar zwyciężył Piotr 
Kurdziel, który w meczu finałowym pokonał Andrzeja Rosłańca 
(II miejsce); III miejsce zajęli ex equo Władysław Kućmierczyk i Ma-
rian Dudek.

Nagrody zostały wręczone po meczu finałowym przez wójta gminy 
Zielonki Bogusława Króla. Na szczególne podziękowania zasługują 
także Zbigniew Nowakowski, sędzia główny zawodów oraz Katarzy-
na Jamborska i Dominika Strączy, które co roku aktywnie wspierają 
organizatorów turnieju.

Serdecznie gratulujemy panu 
Władysławowi zwycięstwa 
w Giebułtów ITF Seniors 200 
czyli Międzynarodowym Memo-
riale T. Hatalskiego oraz XXXI 
Międzynarodowym Turnieju Te-
nisowym Seniorów Katowice 
Cup 2022 im. J. Jędrzejowskiej. 
W obu zawodach uczestniczy-
li tenisiści z kraju i zagranicy, 
głównie Czech, Słowacji, Nie-
miec i Węgier. W kategorii 80+ 
rywalizowało każdorazowo 6 za-
wodników, w systemie gry każdy 
z każdym. Na przyszły rok pan 
Władysław, rocznik 1938, szyku-
je formę na zawody w kategorii 
85+. Wysoko ocenia organiza-
cję zawodów, ale zadowolony 
jest również z turnieju w Pęko-
wicach i Giebułtowie. – Ogrom-
ną satysfakcją dla organizatorów 
byli przedstawiciele innych miej-
scowości i liczba startujących. 
Dzięki kortom w Pękowicach 
i Giebułtowie zadomowił się nam 
tenis na dobre – mówi pan Wła-
dysław.

Wszystkim uczestnikom oraz 
osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tak udanej 
imprezy sportowej dziękujemy 
i już teraz zachęcamy do udzia-
łu w następnym turnieju. II me-
moriał im. Kazimierza Kruka 
zostanie rozegrany na kortach 
w Giebułtowie i Pękowicach już 
17 września.

Adam dąbrowski, red. IO
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O co chodzi w sortowaniu odpadów?
Jeśli ktoś raz nauczył się jeździć na rowerze, zawsze będzie umiał poprowadzić ten po-
jazd. W skrócie odpowiada za to tzw. pamięć mięśniowo-ruchowa. Często mawia się, że 
dana czynność jest prosta jak jazda na rowerze. Czy zatem podobnie można nabyć umie-
jętności prawidłowego sortowania odpadów raz na zawsze? Ten proces jest bardziej zło-
żony i zależy od wielu czynników zewnętrznych. Eliminując jednak te, na które nie mamy 
wpływu możemy nauczyć się zasad uniwersalnych, w miarę potrzeb uzupełnianych infor-
macjami o lokalnej organizacji selektywnej zbiórki. 

Warto jednoznacznie powiedzieć, iż sortowania 
odpadów w dobie zmieniających się technologii, 
opakowań, mody i innych czynników nie moż-
na nauczyć się na pamięć. Dlatego też w ramach 
naszego kolejnego projektu edukacyjnego pn. 
Jestem Eko – segreguję wszystko! chcemy przy-
bliżyć zasady uniwersalne, które sprawdzą się 
w całej Polsce i większości krajów UE. 

Oczywiście na wstępie zachęcamy do maksymal-
nego ograniczenia wytwarzanych odpadów. Jeśli 
jednak już musimy pozbyć się rzeczy, które utra-
ciły u nas swoją funkcję, wpierw poszukajmy dla 
nich innego zastosowania, później spróbujmy 
przekazać lub sprzedać je innym osobom, a do-
piero w sytuacji braku zainteresowania wyrzućmy 
z zachowaniem zasad związanych z sortowaniem 
odpadów. 

Niniejszy tekst nie będzie powtórzeniem zapi-
sów z kolportowanych ulotek i obecnych na stro-
nach internetowych gmin wykazów co wrzucać 
do jakiego pojemnika. Sortowanie odpadów ma 
na celu przede wszystkim zwiększenie możliwo-
ści ich przetworzenia. Istnieją przemysłowe tech-
nologie sortowania, które pozwalają wyciągnąć 
pojedynczą kartkę papieru ze strumienia odpa-
dów zmieszanych. Jednakże w praktyce w stru-
mieniu odpadów zmieszanych spotka się ona ze 
środkami higieny osobistej, ze zużytym olejem 
po usmażonym kotlecie, a czasem także z inny-
mi zanieczyszczeniami, które do kosza trafić nie 
powinny. Tym samy jej oddzielenie w sortowni bę-
dzie bezcelowe. Ze względu na zabrudzenia, które 
pochłonie, nie będzie ona atrakcyjnym surowcem 
dla recyklera. 

W dalszej kolejności istotna jest umiejętność roz-
poznawania materiałów z jakich wykonane są 
rzeczy, które wyrzucamy. Coraz więcej sieci han-
dlowych stosuje na opakowaniach kolorystycz-
ne oznaczenie odpowiadające barwie pojemnika/
worka do jakiego opakowanie powinno trafić. Czę-
stym błędem jest sugerowanie się potocznym na-
zewnictwem opakowań i próba wysortowania 
każdego najmniejszego elementu. Większość 
z nas wyjmuje cukierek z „papierka”. Tymczasem 
powszechnie cukierki pakowane są w tworzywa 
sztuczne, ewentualnie aluminiowe sreberka. Za-
tem umieszczenie takiego opakowania w pojemni-

ku na papier jedynie spowoduje zanieczyszczenie 
innych prawidłowo wrzuconych odpadów z pa-
pieru i tektury. Przytoczony przykład ma jedynie 
skłonić do refleksji nad potrzebą oceny materiału 
z jakim mamy do czynienia, przed podjęciem de-
cyzji o umieszczeniu go w konkretnym pojemniku. 

Generalna zasada w sortowaniu odpadów brzmi: 
Jeśli nie wiesz gdzie coś wyrzucić? Wrzuć to do 
odpadów zmieszanych – resztkowych. Nie cho-
dzi tutaj zupełnie o ignorowanie lokalnego i kra-
jowego prawa, ale nadmierna chęć bycia „EKO”, 
bardzo często prowadzi do zanieczyszczania 
surowców selektywnie zbieranych. Przykładem 
może być wyrzucanie szkła stołowego do zielo-
nych worków/pojemników, które przeznaczone 
są do zbierania wyłącznie szkła opakowaniowe-
go (butelki, słoiki). Jeszcze kilkanaście lat temu 
mówiąc o potrzebie selektywnego zbierania bate-
rii można było myśleć o jednorazowych bateriach 
typu „paluszek” lub jego większych pojemnoś-
ciowo braci. Obecnie mówiąc „segreguj baterie” 
uwagę należy zwrócić na ich wszechobecność 
w przedmiotach codziennego użytku w posta-
ci ładowalnych wielokrotnie miniakumulatorów 
obecnych m.in. w szczoteczkach do zębów, za-
bawkach, lampkach ogrodowych, a w przypadku 
jednorazowych nośników energii także w świe-
cących balonach, oświetleniu rowerowym czy 
świątecznej figurce śpiewającego Mikołaja. Są to 
bardzo małe przedmioty o znaczącej wartości (je-
śli zostaną selektywnie zebrane) oraz istotnym 
zagrożeniu dla środowiska (jeśli trafią w miejsca 
dla nich nieprzeznaczone). Zawarte w bateriach 
i akumulatorach metale, można odzyskać w spe-
cjalistycznych instalacjach. W przypadku wyrzu-
cenia zwłaszcza małych baterii poza systemem 
selektywnego zbierania, ich szanse na recykling 
znacząco maleją, zagrożenie jakie niosą dla śro-
dowiska – wzrasta. Często nie są one w pełni roz-
ładowane lub są nadal wbudowane w urządzenie, 
w którym pełniły funkcję dostawcy energii. Nieraz 
przyczyną pożaru odpadów w sortowniach były 
niewłaściwie wyrzucone baterie i akumulatory. 

Obok prezentujemy kilkanaście praktycznych rad 
dotyczących sortowania odpadów. Więcej na ten 
temat można znaleźć na profilu Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Zielonki na Facebooku.
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1. Możesz wyrzucać brudne opakowania, ale postaraj się, aby były puste.
2. Jeśli nie zbierasz zakrętek na cele charytatywne, zostawiaj je na butelkach. Wówczas nie zaginą na 

placach przeładunkowych i sitach sortowni.
3. Słoiki i butelki szklane wyrzucaj razem z zakrętkami. Podczas przetwarzania szkła wyłapią je mag-

nesy.
4. Folia aluminiowa zwinięta w kulkę wrzucona do żółtego pojemnika zostanie wyłapana w sortowni.
5. Aluminiowe wieczko z jogurtu złóż na pół, a zwiększysz jego szansę na recykling. 
6. Bioodpady to nie tylko trawa i liście, ale także resztki z kuchni. Postaraj się aby trafiały do kompo-

stownika.
7. Elektryczna szczoteczka do zębów, pilot do bramy, samochodzik na pilota to cenne elektroodpady. 

Nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych. Skorzystaj z dostępnych punktów zbiórki ZSEiE. 
8. Przed wyrzuceniem elektronicznej zabawki, oddziel od niej baterię/akumulator.
9. Światełka z choinki, nawet popsute to cenne surowce. Wyrzucaj je do elektroodpadów.

10. Spróbuj sprzedać lub oddać niepotrzebne zabawki, ubrania innym osobom.
11. Zgniatając opakowania, zmniejszasz zużycie worków przeznaczonych na ich zbieranie.
12. Worek do kosza nie musi być z rolki. Spróbuj użyć starą reklamówkę, worek po papierze toaleto-

wym itd.
13. Puszki po napojach zgniataj na płasko – nie pionowo. Dzięki temu nie zaginą w sortowni.
14. Zastanów się czy musisz kupować kolejne ubrania? Może przeszyj coś na nowo. Skróć na lato dłu-

gie spodnie.
15. Jeśli spotkasz biały pojemnik na szkło, oznacza to, że należy wrzucać tam tylko bezbarwne opako-

wania. Wówczas zielone kosze służą wyłącznie na szkło kolorowe.
16. Bateria zawiera w sobie cenne metale, które odzyska recykler, ale tylko wtedy, gdy wyrzucisz ją do 

pojemnika na baterie.
17. Puszki po farbach i lakierach należy oddać do PSZOK, pomimo, że są z plastiku lub metalu, nie po-

winny trafić do żółtego worka.
18. Niezużyte leki zanoś do apteki – wyrzucone do kosza wraz z innymi odpadami są zagrożeniem dla 

środowiska.

Jeśli któraś z ww. rzeczy była w Twoim domu kilka miesięcy lub lat, to zmieści się tam jeszcze przez kil-
ka dni od zepsucia, zanim przy okazji zakupów wyrzucisz ją w centrum handlowym lub w PSZOK po-
dróżując obok niego.

dr inż. jacek Pietrzyk – koordynator projektów edukacyjnych

Projekt „Jestem EKO – segreguję wszystko!” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zie-
lonki przy wsparciu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Sto-
sowanej AGH (KN BOZON). Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekolo-
gii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. EkoMałopolska oraz gminy: Zielonki, Wielka 
Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce.

Jestem eko – segreguję!

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizuje nowe  
przedsięwzięcie edukacyjne „Jestem eko – segreguję 
wszystko!” skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I–III,  
a dzięki nim i do rodziców. Prawidłowego segregowania 
m.in. dzięki edukacyjnym puzzlom nauczą się przedszkolaki 
z Bibic, Przybysławic i Zielonek, czyli wszystkich przedszkoli 
samorządowych z gminy Zielonki oraz przedszkolaki z gmi-
ny Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce i Michałowice.

Opracowane zostały puzzle z graficznym przesłaniem na rewersie. 
Zawierają praktyczne porady w zakresie postępowania z odpadami. 
Pomysłodawcy zakładają, że ów gadżet będzie trwalszym i efektyw-
niejszym przekaźnikiem informacji niż powszechne ulotki. W ramach 
projektu powstało ich 1500 pudełek, każdy przedszkolak uczestni-
czący w projekcie zabierze takie do domu. Puzzle będzie też można 

układać w gminnych bibliote-
kach.

Nauka międzypokoleniowa po-
łączona z zabawą to jedna 
z najlepszych ścieżek do suk-
cesu edukacyjnego. W edukacji 
o środowisku pokolenia muszą 
ze sobą współpracować, aby 
ich następcy mogli korzystać 
z dobrodziejstw natury w przy-
szłości. 

W ramach projektu spisano 
też cenne rady dla tych, którzy 
chcą segregować coraz bardziej 
świadomie i z korzyścią dla śro-
dowiska, które przytaczamy po-
wyżej.

SRGz, red. IO
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Ku czci patronki ziemi 
i roślinności
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
zwana Świętem Matki Boskiej Zielnej – patronki ziemi i ro-
ślinności, to w obrzędowości ludowej dzień nierozłącznie 
związany ze święceniem płodów natury. Tradycyjna nazwa 
święta stanowi nawiązanie do chrześcijańskich przekazów, 
wedle których apostołowie znaleźli w grobie Matki Bożej 
kwiaty i zioła. Na pamiątkę tego wydarzenia 15 sierpnia 
wierni niosą do kościołów kolorowe wonne bukiety.

Tradycyjnym elementem zieloneckich obchodów święta jest konkurs 
na „Najpiękniejszy Bukiet dla Panny Maryi” organizowany wspólnie 
przez Izbę Regionalną w Zielonkach i Sołectwo Zielonki, przy wspar-
ciu Parafii pw. NNMP w Zielonkach. Tegoroczny konkurs odbył się 
już po raz dziesiąty. W jubileuszowej edycji konkursowych zmagań 
wzięło udział blisko siedemdziesiąt bukietów i kompozycji florystycz-
nych, które były oceniane w czterech kategoriach, kierowanych do 
osób dorosłych („Tradycyjny Bukiet Zielny” i „Artystyczna Kompozy-
cja Kwietna”), młodzieży w wieku 13–18 lat („Cudowny Bukiet”) oraz 
dzieci do 12 lat („Mały Bukiet”).

Jury w składzie: radna gminy Zielonki Aneta Szablowska, Aleksan-
dra Krzyworzeka i ks. Piotr Płaszcz, wyłonili zwycięzców. W katego-
rii Tradycyjny Bukiet Zielny (dla osób dorosłych): I miejsce: Wanda 
Zaczkowska ex aequo Anna Polak, II miejsce: Anna Fliśnik ex aequo 
Zofia Chrzan, III miejsce: Leokadia Piątek ex aequo Stanisława Pią-
tek. W kat. Artystyczna Kompozycja Kwietna (dla osób dorosłych): 
I miejsce: Maria Nowakowska ex aequo Bogusława Bińczycka, 
II miejsce: Krystyna Kawa ex aequo Dorota Prochal, III miejsce: Zo-
fia Chacuś ex aequo Barbara Bińczycka. W kat. Cudowny Bukiet (dla 
młodzieży w wieku 13–18 lat): I miejsce: Oliwia Szablowska. W kat. 
Mały Bukiet (dla dzieci do 12 lat): I miejsce: Olga i Laura Bińczyckie 
ex aequo Lena Ślęczka, II miejsce: Krzysztof Kołodziejczyk ex aequo 
Amelia Prochal, III miejsce: Oliwia Jaromin ex aequo Michał Pietrzyk.

Natalia janisz

W konkursie uczestnicy zgłosili prawie 70 bukietów

W tym roku czytano „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza…

Narodowe Czytanie 
2022 w bibliotekach 
gminy Zielonki

Narodowe Czytanie to or-
ganizowana przez Prezy-
denta RP akcja społeczna 
propagująca znajomość 
polskiej literatury. Corocznie 
obszerne fragmenty dzieł 
naszych wybitnych autorów 
odczytywane są publicznie. 
Tegoroczną lekturą Naro-
dowego Czytania zostały 
„Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza – z oka-
zji dwóchsetlecia wydania 
zbioru poetyckiego wiesz-
cza narodowego.

Biblioteki publiczne funkcjonu-
jące w gminie Zielonki także 
włączyły się w tę inicjatywę, któ-
ra stanowi ukoronowanie ob-
chodów ogólnopolskiego Roku 
Romantyzmu Polskiego.

Zaplanowane przez bibliotekę 
główną w Zielonkach spotkania 
z twórczością naszego wiesz-
cza miały charakter między-
pokoleniowy – uczniowie klas 
trzecich i siódmych z zielone-
ckiej szkoły podstawowej mieli 
okazję wysłuchać utworów Mi-
ckiewicza w interpretacji przed-
stawicieli miejscowych władz 
samorządowych i osób zaan-
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W tym roku Święto Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki przypadnie 
15 października

… przybliżając je młodszemu 
pokoleniu

W strojach krakowskich 
z bukietami zielnymi
W czerwcu Rada Gminy Zielonki ustanowiła, że pierwsza 
sobota po 11 października od tego roku będzie Świętem 
Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki. 12 sierpnia w tra-
dycyjnych strojach – według wzoru „od Zielonek” – przed 
Świętem Matki Boskiej Zielnej oraz Świętem Wojska Pol-
skiego 15 sierpnia mieszkańcy Zielonek wybrali się do 
wójta gminy Bogusława Króla z bukietami. Bukietom spo-
rządzanym według tradycji z ziół i kwiatów z pól i ogrodów 
towarzyszyły również akcenty patriotyczne.

Wraz z mieszkańcami na spotkanie przybył sołtys Zielonek Włady-
sław Orzechowski. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Ma-
riusz Zieliński opowiedział o tradycji stroju krakowskiego, jak również 
nawiązał do Święta Wojska Polskiego w rocznicę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. – Jeszcze Polska nie zgi-
nęła… – recytował najmłodszy uczestnik spotkania Wojtek wręcza-
jąc bukiet panu wójtowi.

Zielonki kultywują i promują odmianę historycznego stroju krakow-
skiego według tzw. wzoru „od Zielonek”, mieszkańcy noszą strój 
krakowski z dumą podczas ważnych uroczystości jak dożynki czy 
procesje. Pielęgnowany jest zielonecki haft stanowiący główny ele-
ment bogatej ornamentyki ubioru ludowego z obszaru Zielonek. 
Kolekcję zabytkowych strojów krakowskich, w tym haftowanych we-
dług wzoru „od Zielonek”, prezentuje Izba Regionalna przy Bibliote-
ce Publicznej w Zielonkach.

IO

gażowanych w życie lokalnej 
społeczności. Ponadto książni-
ca zaprosiła dzieci i młodzież 
na warsztaty florystyczne pod 
hasłem „Wianki dla Świtezian-
ki”. W czasie trwania zajęć 
uczestnicy wysłuchali utworów 
wchodzących w skład cyklu Mi-
ckiewicza, czytanych przez bi-
bliotekarzy i wolontariuszy.

W węgrzeckim Narodowym 
Czytaniu wzięły udział członki-
nie bibliotecznego Dyskusyj-
nego Klubu Książki, a każda 
z klubowiczek zaprezentowała 
wybraną przez siebie balladę. 
Wspólne czytanie poprzedził 
wykład polonistki i poetki Zofii 
Daszkiewicz, w trakcie którego 
prelegentka wyjaśniła zgroma-
dzonym dlaczego zbiór ten jest 
uważany za manifest światopo-
glądowy i artystyczny polskiego 
romantyzmu.

Z kolei filie w Przybysławicach 
i Bibicach przygotowały ofertę 
dla młodego pokolenia miesz-
kańców gminy Zielonki. W ra-
mach lekcji języka polskiego 
uczniowie uczęszczający do 
szkół podstawowych w Przy-
bysławicach, Woli Zacharia-
szowskiej oraz Bibicach mogli 
uczestniczyć w spotkaniach te-
matycznych koncentrujących 
się wokół problematyki wybra-
nych wierszy z tomiku poezji 
Mickiewicza. Podczas zajęć po-
znawano sylwetkę autora oraz 
tworzono list miłosny i redago-
wano kartki z pamiętnika.

Natalia janisz
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W tym roku z gminy Zielonki dotację otrzymały dwa projekty

integracja uchodźców z Ukrainy, 
przebywających na tym terenie 
z mieszkańcami naszych gmin. 
W ramach projektu zorganizo-
wane były warsztaty rękodzieła, 
polegające na ozdabianiu toreb 
ludowymi motywami polskimi 
i ukraińskimi, prowadziła je Be-
ata Godynia- Kapałka. Z kolei na 
warsztatach tanecznych uczest-
nicy uczyli się różnych choreo-
grafii, w tym także z elementami 
tańców ukraińskich i polskich. 
Integracji z gośćmi z Ukrainy 
służyły również wycieczki po 
gminie. W ich trakcie uczestni-
cy poznawali historię odwiedza-
nych miejsc, a także podstawy 
treningu nordic walking. Oprócz 
aktywności ruchowych odbywa-
ły się także spotkania integracyj-
ne.

Oba projekty dofinansowano ze 
środków programu „Działaj lo-
kalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce we współ-
pracy z Ośrodkiem Działaj lo-
kalnie Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa 

Red. KB

Uroczyste rozdanie umów w ramach V edycji 
programu Działaj Lokalnie z Koroną

W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie dotację 
otrzymało 10 organizacji, w tym 2 grupy nieformalne, z te-
renów Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa czyli 
gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki. Łączna pula wszyst-
kich dotacji to 55 000 zł. 

W gali wzięli udział przedstawi-
ciele wytypowanych organiza-
cji, wiceprezes stowarzyszenia 
Barbara Kawa, pracownicy biura 
Agnieszka Bednarczyk, Joanna 
Sołtys, Iwona Kociarz oraz człon-
kowie stowarzyszenia. Raz jesz-
cze składamy na ręce laureatów 
serdeczne gratulacje, ogromnie 
cieszymy się na nadchodzący 
czas i naszą współpracę. 

Z gminy Zielonki dotację w wy-
sokości 5500 zł otrzymała gru-
pa nieformalna EkoAktywni, 
której osobowości prawnej 
udzielił Klub Sportowy Bibiczan-
ka, na realizację projektu pt. 
„Jesteśmy razem – ми разом” 
oraz Fundacja im. Marszałka 
Marka Nawary na realizację pro-
jektu pt. „Ogrody aż do nieba 
– tego nam dzisiaj trzeba”. Lista 
laureatów została opublikowa-
na: www.koronakrakowa.pl.

Katarzyna topa
Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa

Projekt EkoAktywnych z Bibic integruje mieszkańców z gośćmi z Ukrainy

Działaj lokalnie w gminie Zielonki

Dwa nowe, ciekawe projekty udało się zrealizować dzięki 
wsparciu z programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Ko-
rona Północnego Krakowa.

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary przeprowadziła w lipcu i sierp-
niu warsztaty ekologiczno-stolarskie. W Bibicach, Przybysławicach 
i Kocmyrzowie tworzono ogrody wertykalne w ramach projektu pt. 
„Ogrody aż do nieba, tego nam dzisiaj trzeba”. Uczestnicy zajęć po-
znawali tajniki stolarki upcyklingowej i ekologicznego ogrodnictwa, 
a później wspólnie tworzyli społeczny ogród wertykalny. Dzięki wspól-
nej pracy i zaangażowaniu zbudowano donice, w których posadzono 
zioła, warzywa i rośliny ozdobne. Takie ogrody przygotowano w pobli-
żu biblioteki w Przybysławicach i kościoła w Bibicach. Każde ze spot-
kań zostało poprzedzone wykładem na temat ekologii i permakultury. 
Zajęcia poprowadziła Beata Godynia-Kapałka z Fabryki Ekodzieła.

Od sierpnia grupa EkoAktywni z Bibic, przy wsparciu Klubu Spor-
towego Bibiczanka realizuje na terenie gmin: Zielonki, Michałowi-
ce i Skała projekt „Jesteśmy razem – ми разом”. Jego celem jest 
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Efekty realizacji  
Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Korona Północnego 
Krakowa – II połowa 2022 r.  

– projekty współpracy
Ostatnio dużo się dzieje w naszej organizacji. Przedstawiamy garść informacji na temat 
projektów współpracy, które w bieżącym 2022 r. realizujemy z naszymi ogólnopolskimi 
partnerami. 

Projekt współpracy pn. „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partner-
skich regionów” realizujemy wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z terenu Wojewódz-
twa Lubelskiego. Celem projektu jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i promowanie produktów 
lokalnych partnerskich regionów oraz wymiana dobrych praktyk i wiedzy z zakresu dziedzictwa lokalne-
go partnerskich regionów. Do tej pory w ramach projektu odbyły się dwa szkolenia dotyczące produk-
tów lokalnych: na terenie LGD „Owocowy Szlak” szkolenie z zakresu „Rejestracji i promocji produktów 
lokalnych”, z kolei nasze Stowarzyszenie było gospodarzem szkolenia z zakresu „Budowania marki lo-
kalnej”. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 40 osób. W planach mamy uczestnictwo (jako wystawca) 
w dwóch imprezach plenerowych: 11 września w Michałowicach – w II Lokalnych Targach Przedsiębior-
czości oraz 25 września w Opolu Lubelskim – w Święcie Produktu Lokalnego. W ramach realizacji pro-
jektu zamierzamy także wydać wspólną publikację – katalog produktów lokalnych oraz nakręcić film 
promocyjny. 

Drugi projekt współpracy o zbliżonej do poprzedniego tematyce to projekt pn. „Dziedzictwo Kulinarne 
Naszą Atrakcją”, realizowany wspólnie z Lokalną Grupą Działania Puszcza Kozienicka (z Województwa 
Mazowieckiego) oraz Lokalną Grupą Działania Powiatu Wielickiego. Celem projektu jest zachowanie 
i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy pod-
miotami działającymi na obszarze Partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD po-
przez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie 
również wspólna publikacja zawierająca opisy wybornych lokalnych potraw przygotowywanych przez 
miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Odbyły się już także trzy wizyty studyjne, w ramach których ich 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym, w tym kulinarnym naszych part-
nerów. W ramach przedsięwzięcia zakupiono także gadżety promocyjne oraz urządzenia przydatne 
w kulinarnej i przetwórczej działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Powyższe projekty realizowane są w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w za-
kresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat efektów naszych działań i realizowanych projektów znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

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

Instalacje Centralnego Ogrzewania

Instalacje gazowe

Modernizacja kotłowni

AWARIE

tel. 504 020 040

Chcesz sprzedać działkę lub dom
w Zielonkach i okolicach, 

ale nie wiesz od czego zacząć?
 

Umów się na bezpłatną konsultację!

515-120-344

GEO CONSULTING 
 lokalne biuro nieruchomości

specjalizacja:  gminy Zielonki, 
Wielka Wieś, Zabierzów, Michałowice

Tłumacz przysięgły 
i lektor j. angielskiego
• lekcje dla dzieci i dorosłych
• przygotowania do egzaminów, matury
• możliwe zajęcia online

+48 502 113 672
anna.tarnowka@outlook.com 
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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

POMPY CIEPŁA

POMPY CIEPŁA

www.eratoenergy.com

608 046 451

Uchroń się przed 
rosnącymi cenami 

prądu i ogrzewania! 

fotowoltaika
pompy ciepła
magazyny 
energii zamawiaj 

lokalnie!
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Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW
BEZPŁATNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA

AGNIESZKA STACHURSKA-PAJĄK

Zadzwoń lub zeskanuj kod QR i umów się na bezpłatną analizę 

składu ciała z dietetykiem

www.krakow-pradnik.projektzdrowie.info

GABINET DIETETYCZNY
PROJEKT ZDROWIE
KRAKÓW
UL. BOCIANA 4C/36

E-MAIL:  KRAKOW.PRADNIKBIALY@PROJEKTZDROWIE.INFO

DIETETYK

: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

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

SKleP CzyNNy
Od PONIedzIAŁKu dO PIĄtKu 7.00–17.00, SOBOtA 8.00–13.00
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CAPAROL Samtex
Rodzina farb do codziennej 
pracy malarza

Caparol. Ociepla dom.

www.caparol.pl

UL. FORTECZNA 8, WĘGRZCE

TEL. 12 285 91 89
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