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Koncert
Bożonarodzeniowy
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Zapraszamy do gminy Zielonki na:
• 11 grudnia (niedziela) – na Rynek Główny w Krakowie, gdzie na scenie Targów Bożonarodze-

niowych gmina Zielonki będzie miała swój dzień. Podczas Dnia Gminy Zielonki na Rynku Głównym 
w Krakowie od godz. 12.00 wystąpią zespoły wokalne, taneczne, orkiestry i grupy kolędnicze, będzie 
też stoisko promocyjne i z rękodziełem;

• 29 grudnia (czwartek) – do hali sportowej w Zielonkach (ul. Ks. Jana Michalika 2A), siedziby Cen-
trum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Orkiestry 
Dętej „Wola” z Woli Zachariaszowskiej, godz. 19.00;

• 8 stycznia (niedziela) – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Fermata, Kościół NMP Matki 
Kościoła na Białym Prądniku w Krakowie, godz. 19.00;

• 15 stycznia (niedziela) – kolędowanie uczniów zajęć muzycznych CKPiR w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Zielonkach (ul. Galicyjska 17A), godz. 16.00;

• 21 stycznia (sobota) – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grup dziecięcych zespołu Fermata 
w sali teatralnej Centrum Kultury im. św. Jadwigi w Krakowie, godz. 16.00;

• 29 stycznia (niedziela) – Przegląd Grup Kolędniczych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach 
(ul. Galicyjska 17A), godz. 16.00;

• 30 stycznia do 10 lutego – ferie dla dzieci i młodzieży w hali sportowej w Zielonkach i w Folwarku Kul-
tura w Owczarach;

• zajęcia dla seniorów: spotkania Klubu 60+ we wtorki o 17.00 w Forum Aktywności Lokalnej w Zie-
lonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 112, na gimnastykę dla seniorów w czwartki w budynku 
CIS/CKPiR w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A od 10.30 do 11.30, a 13 grudnia tamże na warsztaty 
świąteczne od 10.00 do 15.00, można przyjść o dowolnej porze, wstęp wolny.

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

W ostatnim półroczu śledzimy informacje medialne dotyczące znacznych wzrostów cen energii elek-
trycznej oraz paliw płynnych i gazowych. Należy spodziewać się dalszych wzrostów, spowodowanych 
rosnącą inflacją. W tym wydaniu „Wiadomości Lokalnych” piszemy o potrzebie oszczędzania energii 
w naszych gospodarstwach domowych i sposobach na oszczędności energii w domach. 

Wspólnie z trzema innymi gminami: Wielką Wsią, Kocmyrzowem-Luborzycą i Igołomią-Wawrzeńczyce 
założyliśmy klaster energii. W porozumieniu z operatorem klastra firmą DOEKO zorganizowane zosta-
ły cztery spotkania z mieszkańcami mające na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z możliwoś-
cią pozyskania w przyszłości środków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Spotkania 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. W listopadzie zbieraliśmy chętnych do takich inwestycji w przy-
szłości. Jeśli w przyszłym roku pojawią się możliwości dofinansowania tych instalacji, chcemy być do 
takich konkursów wcześniej przygotowani. 

Osoby, które się zgłaszają, zawierają umowę z firmą na wykonanie dokumentacji dla oczekiwanej in-
stalacji – inspekcji energetycznej wraz z opisem możliwej instalacji OZE. Jej koszt pokrywa zaintere-
sowany i zależy on od wybranych wariantów OZE. Zbiórką ankiet i koordynacją podpisywania umów 
z firmą zajmuje się Referat Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki. W chwili obecnej nie 
wiadomo jeszcze kiedy będą ogłoszone nabory konkursowe, ale wstępnie zakładamy, iż będziemy 
ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w imieniu zadeklarowanych mieszkańców na poziomie nie 
mniejszym niż 60 proc. Pozostałe brakujące środki będzie pokrywał zainteresowany właściciel nieru-
chomości. 

Gmina również planuje budować instalacje fotowoltaiczne. Mamy wiele budynków komunalnych, 
obiekty oświatowe, hydrofornie i przepompownie, które mogą być zabudowane panelami na dachach 
i dostępnych działkach. Chcemy w ten sposób obniżyć zużycie drożejącej energii elektrycznej pozy-
skiwanej z sieci TAURON, a tym samym znacząco obniżyć w przyszłości koszty funkcjonowania obiek-
tów komunalnych. 

To jest przyszłość, ale na bieżąco również gmina i jej jednostki organizacyjne, w tym szkoły i przed-
szkola, podejmują już dzisiaj działania oszczędnościowe. Wymieniamy żarówki na energooszczęd-
ne, analizujemy ilość zapotrzebowanej umownej mocy w celu jej racjonalizacji i będziemy starali się 
wyłączać światło w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma. To tylko wybrane przykłady. Jest ich 
więcej. 

W wielu przypadkach uzyskanie dzisiaj widocznych efektów oszczędzania energii elektrycznej jest nie-
możliwe. Wodę do systemu wodociągowego należy wydobyć ze studni głębinowych i przepompować 
do zbiorników, przepompownie ścieków muszą działać przez całą dobę, ilość odbieranych ścieków 
rośnie, a to wszystko jest oparte o silniki elektryczne. Trudno sobie wyobrazić, że przez 10 proc. doby, 
czyli przez 2,4 godziny, silniki nie pracują lub pobierają mniej energii elektrycznej, gdy zużywamy co-
raz więcej wody i tym samym produkujemy coraz więcej ścieków. Podobnie jest z nowymi szkołami 
i nowymi obiektami kubaturowymi, które są wyposażone w nowoczesne instalacje wentylacji wymu-
szonej, oparte o pracę silników elektrycznych. Te urządzenia muszą pracować cały czas generując 
rosnące zużycie energii. Rozbudowy oświetlenia ulicznego to też przyrosty a nie zmniejszenia zużycia 
prądu i z tego również musimy sobie zdawać sprawę jako mieszkańcy i podatnicy. Każda nowa inwe-
stycja to dodatkowe koszty drożejącej energii.

Bogusław Król
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Kończą się tegoroczne 
remonty dróg gminnych
W poprzednim numerze Wiadomości Lokalnych szero-
ko informowaliśmy o inwestycjach na drogach gminnych. 
Niektóre z nich, które były wtedy w trakcie realizacji, dziś są 
już ukończone. Trwa jeszcze przebudowa ul. Jana Matej-
ki w Boleniu z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, dodatkowo realizowane jest asfaltowanie 
odcinka ul. Wiosennej w Garliczce.

W ramach zadania „Przebudowa dróg w gminie Zielonki I” ukoń-
czono remont ul. Bławatkowej w Bibicach, na odcinku około 600 m 
został położony asfalt i wykonano odwodnienie drogi, koszt remon-
tu zamknął się w kwocie 780 tys. zł. W ramach zadania „Przebudo-
wa dróg w gminie Zielonki II” wyasfaltowano 208-metrowy odcinek 

Trwa przebudowa ul. Jana Matejki w Boleniu

Przy zmodernizowanym odcinku ul. Widokowej znów rosną drzewa

ul. B3 w Węgrzcach od skrzyżo-
wania z ul. B1 do granicy gminy. 
Koszt wyniósł 239 tys. zł.

Trwa przebudowa  ul. Jana Ma-
tejki w Boleniu w zakresie bu-
dowy 3 odcinków chodników 
z odwodnieniem. Wykonano 
już całość zaplanowanego od-
cinka kanalizacji deszczowej, 
a jeden odcinek chodnika o dłu-
gości 180 m od skrzyżowania 
z ul. Tadeusza Kościuszki jest 
na ukończeniu (docelowo łącz-
nie 490 m). Podpisano aneks do 
umowy dofinansowania na zada-
nie „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 miejscowości Bo-
leń, Gmina Zielonki”. Przy całko-
witej, nieco obniżonej, wartości 
zadania 1 468 947,20 zł, dofinan-
sowanie wyniesie 687 360 zł, 
pochodzi ono z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (pań-
stwowego funduszu celowego) 
zgodnie z art. 28 ustawy z 23 
października 2018 r. o Rządo-
wym Funduszu Rozwoju Dróg. 

Dodatkowo na zlecenie gmi-
ny Zielonki trwa asfaltowanie 
180-metrowego odcinka ul. Wio-
sennej w Garliczce – wykonane 
jest też odwodnienie w postaci 
płytkich korytek. Zadanie kosz-
tuje 150 tys. zł.

IO

Odbudowa drzewostanu przy ul. Widokowej 
w Zielonkach

Wzdłuż ul. Widokowej w Zielon-
kach w rejonie szkoły zasadzo-
no drzewa. Modernizacja odcinka 
ulicy zwiększyła bezpieczeństwo 
pieszych, ale kosztowała też wy-
cięcie 18 drzew. W ich miejsce 
rośnie już 25 nowych lip i klonów 
w ciągu ul. Widokowej i na wy-
sepkach na parkingu. 11 nowych 
drzew zasadzono w ramach tego 
zadania również w Parku Wiej-
skim w Zielonkach. Wymagane 
nasadzenia kosztowały 20 tys. zł, 
wykonała je na zlecenie gminy 
Zielonki firma Jawor.
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Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielona Droga w Brzozówce

Rozszerzenie projektu 
budowy kanalizacji – 
pierwszy etap gotowy
Pierwsze rozszerzenie projektu „Gospodarka wodno-
-ściekowa w gminie Zielonki – IV etap” realizowane na 
zlecenie gminy Zielonki przez firmę Insbud zostało zakoń-
czone i odebrane. Wszystkie zadania zostały przekazane 
do eksploatacji. Trwa drugie rozszerzenie projektu, gdzie 
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Bu-
dowlanych Augustyn Anioł.

Umowy z firmą Insbud na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sy-
stemie grawitacyjno-tłocznym o dł. ok. 8,4 km w miejscowościach: 
Bibice, Wola Zachariaszowska, Przybysławice, Węgrzce, Zielon-
ki wraz z 3 przepompowniami ścieków i odcinkami sieci wodocią-
gowej, gazowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg 
podpisano 17 grudnia 2020 r. Ostatnie w ramach kontraktu odcin-
ki, do których można się już podłączać powstały: w Woli Zacha-
riaszowskiej – w ul. Podgórze, Słowiańska, Słoneczna; w Bibicach 
– w ul. Ogrodowa, Dworska, Leśna; w Przybysławicach – w ul. Po-
godnej; w Węgrzcach – w ul. C24, część ul. C12, ul. E1, część ul. E2; 
w Zielonkach – w ul. Do Cegielni, Spacerowa i boczne, Babilon, 
Gwizdałów, Baranówny. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do przyłą-
czania swoich nieruchomości do gminnej sieci. Uzgadnianie pro-
jektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości 
do instalacji wewnętrznych w budynkach) realizuje Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32-086 Węgrzce, 
ul. Forteczna 3, tel./fax: 12 286 32 35, 12 285 02 61).

Cały projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – 
IV etap” realizowany jest od 2017 r., w jego ramach powstanie 37,81 km 
sieci 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. 

Aktualnie trwa jeszcze realiza-
cja drugiego rozszerzenia czyli 
budowa kolejnych 3,22 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjno-tłocznej w Brzozówce, 
Bibicach, Januszowicach i Zie-
lonkach i przebudowa 0,39 km 
sieci wodociągowej. 

Wykonawcą drugiego rozsze-
rzenia jest konsorcjum firm 
z liderem Zakładem Robót In-
żynieryjno-Budowlanych Augu-
styn Anioł ze Starego Wiśnicza, 
z którym podpisano umowę 
21 kwietnia 2022 r. 

Odcinek łącznie 0,35 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Bibi-
cach w rejonie ul. Warszawskiej 
został już wykonany – trwa kom-
pletowanie dokumentów od-
biorowych przez wykonawcę. 
W Brzozówce trwa budowa łącz-
nie 2,55 km sieci kanalizacyjnej 
i przebudowywane jest 0,39 km 
sieci wodociągowej; aktualnie 
wykonawca realizuje odcinek 
na ul. Zielona Droga oraz pra-
ce przygotowawcze do asfal-
towania na ul. Leśnej, zostały 
wykonane roboty sieciowe na 
ul. Oliwkowej wraz z położeniem 
nakładki asfaltowej. Niebawem 
rozpoczną się również prace na 
ul. Sportowej. 

Drugie rozszerzenie przewiduje 
ponadto następujące zadania: 
• budowa sieci kanalizacji sani-

tarnej w miejscowości Janu-
szowice II etap (rejon ul. Biała 
Góra) – 0,11 km;

• budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Zielon-
ki na działkach 1636, 710/6, 
710/4 (rejon ul. Krakowskie 
Przedmieście) – 0,06 km;

• budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej na działkach 25, 26, 
1639, 1645, 280/3 w miejsco-
wości Zielonki (rejon Podska-
la) – 0,11 km;

• wymiana 22 hydrantów.

Referat Inwestycji Sieciowych, 
red. IO
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Powstają budynki 
garażowe dla PUK
W Węgrzcach przy ulicy Fortecznej trwa budowa nowo-
czesnego zaplecza technicznego dla gminnych służb 
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gminnych służb po-
rządkowych. Powstają dwie wielostanowiskowe hale 
garażowe, zagospodarowane zostanie ich otoczenie. In-
westycja kosztować będzie 7 177 682,44 zł, a dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Polski Ład pokryje koszt 
4 674 000 zł. Powierzchnia użytkowa dwóch budynków bę-
dzie wynosić łącznie: 609,20 m2.

W ramach realizowanego projektu powstaje nowoczesne zaplecze, 
które będzie służyć Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zielon-
kach Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach oraz zespołowi gospodarcze-
mu Referatu Gospodarki Komunalnej UG Zielonki. W realizowanych 
budynkach będą garażowane pojazdy, przechowywany sprzęt oraz 
materiały używane do prac porządkowych, do bieżącego utrzyma-
nia i konserwacji mienia gminnego służącego mieszkańcom, do 
usuwania awarii na sieci wod.-kan., ale również do modernizacji 

uruchamia mobilny system 
powiadamiania odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych

Korzystaj bezpłatnie!

pobierz darmową aplikację bLisKo 

bądź na 
bieżąco!

Inwestycja służyć będzie także gminnym służbom porządkowym

i dalszej rozbudowy istniejącej 
infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej gminy, która służy ponad 
24 tysiącom mieszkańców gmi-
ny Zielonki.

21 czerwca została podpisa-
na umowa z wykonawcą – fir-
mą INARE Sp. z o.o. z Krako-
wa – na budowę wspomnianych 
dwóch budynków garażowych 
z towarzyszącą infrastruktu-
rą techniczną w Węgrzcach.
Zakończenie budowy zaplano-
wano na grudzień bieżącego 
roku, termin jednak nie zostanie 
dotrzymany. Głównym powo-
dem przesunięcia terminu odda-
nia budynków do użytkowania są 
wprowadzone do projektu zmia-
ny, które mają poprawić bezpie-
czeństwo i wygodę użytkowa-
nia oraz zwiększyć efektywność 
działania instalacji w budynkach. 
Innym powodem przesunię-
cia terminu jest także, niezależ-
ne od generalnego wykonawcy, 
opóźnienie w wykonaniu przyłą-
czy gazu oraz energii elektrycz-
nej do budynków – tj. robót re-
alizowanych przez „podmioty 
zewnętrzne” na zlecenie dyspo-
nentów sieci. Zakończenia inwe-
stycji oraz oddania budynków do 
użytkowania należy spodziewać 
się w kw ietniu 2023 r.

KB, IO
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Szkolenie odbyło się m.in. w remizie OSP Bibice

Defibrylator umieszczono również 
na ścianie CIS w Zielonkach

Ogólnodostępne AED 
w gminie Zielonki
Projekt zgłoszony do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego „#4minuty – podłącz i ra-
tuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu kra-
kowskiego” jest realizowany. Projekt został opracowany 
i zgłoszony przez stowarzyszenie #StrażacyMałopolska. 
3 defibrylatory AED zamontowano na terenie gminy Zielonki.

Nietypowa nazwa stowarzyszenia jest celowa – od razu taguje – w so-
cial mediach liczy się czas. Jednak najbardziej się liczy, gdy idzie 
o ludzkie życie, a rola defibrylatorów AED w ratowaniu życia jest nie 
do przecenienia. Nauczać trzeba, jak proste są w użyciu. Zwiększe-
nia dostępności defibrylatorów i poszerzenia wiedzy na temat pierw-
szej pomocy za pomocą AED podjęło się założone 1 czerwca 2020 r. 
stowarzyszenie #StrażacyMałopolska i zgłosiło pod koniec 2020 r. 
wniosek do 5. edycji małopolskiego Budżetu Obywatelskiego – po-
mysł zakładał zakup 14 urządzeń, ich montaż w 7 gminach powiatu 
krakowskiego i szkolenia dla mieszkańców. Głosowanie odbywało 
się już w 2021 roku. W gminie Zielonki o głosy walczyli Marek Małek 
z OSP Bibice i Sławomir Zygmuntowicz z OSP Bosutów, członkowie 
stowarzyszenia. Wyniki znane były jesienią, do realizacji już w 2022 r. 
Zdobyto 141 tys. zł na zakup defibrylatorów wraz ze skrzynkami po-
zwalającymi na utrzymanie odpowiedniej temperatury urządzenia 
oraz szkolenia przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. 

W gminie Zielonki zestawy AED zostały zamontowane w budyn-
kach OSP Bibice, w starej remizie OSP Bosutów oraz w Zielonkach 
w Centrum Integracji Społecznej. – Analizowaliśmy miejsca i wybie-
raliśmy centralne, gdzie przebywa dużo osób, gdzie będą dostępne, 
ale i pod nadzorem – wyjaśnia Izabela Jędrzejek, prezes stowarzy-
szenia #StrażacyMałopolska. 

Odbywają się też szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców: 
w Zielonkach 14 listopada, w Bibicach i Bosutowie 20 listopada. 

Pamiętajmy: wg Europejskiej Rady Resuscytacji największe szanse 
na przeżycie osoby poszkodowanej z nagłym zatrzymaniem krąże-
nia daje rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ciągu 
nie więcej niż 4 minut od wystąpienia objawów. Zatem każda sekun-

da jest na wagę złota i niezbęd-
ne są umiejętności szybkiego 
reagowania i natychmiastowe-
go podejmowania decyzji. Ofiara 
zatrzymania akcji serca ma tylko 
5 proc. szans na przeżycie. Jeżeli 
zostaną podjęte zabiegi ratunko-
we, szanse wzrastają trzykrotnie. 
Jeśli zostanie użyty dodatkowo 
defibrylator AED, szansa na ura-
towanie ludzkiego życia sięga na-
wet 70 proc. Kompetencje, które 
zdobywają uczestnicy szkolenia, 
pozwolą zachować spokój i pew-
ność siebie w sytuacji kryzysowej 
oraz bezzwłocznie podjąć działa-
nia, które mogą uratować życie. 

Stowarzyszenie ma w planach 
dalsze rozwijanie sieci AED.

IO
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Sprzęt dla przychodni 
lekarzy rodzinnych
W 2021 roku gminie Zielonki udało się osiągnąć pierw-
sze miejsce wśród gmin do 30 tys. mieszkańców z naj-
wyższym odsetkiem zaszczepionych przeciw Covid-19 
w dawnym województwie krakowskim i znalazła się wśród 
samorządów nagrodzonych w konkursie Najbardziej Od-
porna Gmina. Zdobytą nagrodę finansową w wysokości 
1 mln zł przeznaczono na umeblowanie i sprzęt kompu-
terowy dwóch przychodni lekarza rodzinnego w Centrum 
Medycznym w Węgrzcach (407 tys. zł), o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Wiadomości Lokalnych Gminy 
Zielonki”, oraz na sprzęt, w tym medyczny, dla pięciu przy-
chodni w gminie Zielonki według ich potrzeb, zakupiony 
w październiku 2022 r.

15 września rozstrzygnięto przetarg na zakup aparatów USG, EKG 
i do spirometrii. Zakupiono cztery aparaty USG za łączną kwo-
tę 492 tys. zł – wspólny dla NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 
lek. med. T. Sobalski w Zielonkach i NZOZ Gabinet Lekarza Ro-
dzinnego lek. med. L. Kufel; NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego 
lek. med. R. Kacorzyk w Brzozówce; NZOZ Gabinet Lekarza Ro-
dzinnego lek. med. A. Hudzik w Węgrzcach i Familia Medicina Za-
kład Leczniczy w Węgrzcach, gdzie również dokupiono głowicę do 
badania ginekologicznego. Obie przychodnie w węgrzeckim Cen-
trum Medycznym doposażono w aparaty EKG za 9 970 zł łącznie. 
Do przychodni Familia Medicina dokupiono też aparat do spirome-
trii za 25 tys. zł.

Poza tym gmina Zielonki doposażyła Medyczne Centrum Batowi-
ce lek. med. A. Zając kupując myjkę do podłóg za 14 760 zł, będzie 
jeszcze dostarczone wyposażenie medyczne, w tym fotel ginekolo-
giczny, łącznie za około 30 tys. zł.

IO

Wśród zakupionych aparatów jest też ultrasonograf

Żeby jedzenia 
nie wyrzucano 
– jadłodzielnia 
w Węgrzcach

W Węgrzcach w gminie 
Zielonki, powstaje miej-
sce z lodówką, gdzie każ-
dy, komu zbywa jedzenie, 
może je odłożyć. To miej-
sce to nasza lokalna Jad-
łodzielnia przy Centrum 
Handlowym Atut. Food-
sharing to z języka an-
gielskiego „dzielenie się 
jedzeniem”. Zamysłem 
jest dzielenie się żywnoś-
cią z innymi, sposób na 
życie (idea zero waste) 
„bez marnowania” (a nie 
„bez śmieci”) i budowa-
nie społeczeństwa, które 
w sposób zrównoważony 
korzysta z zasobów.

Najważniejsze w całej idei jest 
dzielenie się nadwyżkami – nie 
kupujemy jedzenia specjalnie 
do lodówki. Nie jest to inicjaty-
wa tylko dla biednych, tylko dla 
tych, którzy ratują jedzenie – 
super jak działa w dwie strony: 
czasem bierzesz coś z lodów-
ki, czasem coś zanosisz. Warto 
przynosić żywność, która zo-
stała po świętach, imprezach, 
a także taką, której kończy się 
termin ważności, a wiadomo, że 
nie zostanie zjedzona.

Do akcji organizowania Jadło-
dzielni włączyli się mieszkańcy 
Węgrzc indywidualnie lub jako 
organizacje (m.in. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Przyjaciele 
Węgrzc”) i firmy. Chcą poma-
gać i zapobiegać marnowaniu 
jedzenia. Zarządca Centrum 
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OSP Bibice z nowym 
quadem
Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach 25 
września dotarł nowy pojazd – pierwszy w naszej gminie 
quad Can-Am Outlander xp 1000 z napędem 4x4. Został 
uroczyście poświęcony i będzie służył strażakom-ochotni-
kom w akcjach ratowniczych.

Can-Am Outlander xp to quad o pojemności silnika prawie 1000 cm3 
i mocy 60 KM, na 2 osoby, z możliwością napędu na cztery koła oraz 
systemem sygnałów świetlno-dźwiękowych, posiadający wciągarkę 
elektryczną i podgrzewane manetki. Automatyczna skrzynia biegów 
szosowych, terenowych oraz wstecznych umożliwia podpięcie przy-
czepki transportowej ratowniczej. Quad można też dodatkowo wy-
posażyć w pług do odśnieżania i gąsienice w trudnych warunkach 
zimowych. – Quad posłuży m.in. do akcji w trudnym terenie, akcji 
powodziowych, do transportu rzeczy, współpracy z Lotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym – zapowiada Marek Małek, naczelnik OSP Bi-
bice. Jednostka usytuowana niedaleko drogi krajowej E7 jest razem 
z OSP Węgrzce często wzywana w razie wypadków na tej drodze. 
We wrześniu bibicka jednostka uczestniczyła w akcji gaszenia poża-
ru dwóch garaży, pożaru domu czy wypadków 2 samochodów oso-
bowych na ul. Warszawskiej w Węgrzcach. 

Całkowity koszt zakupu quada to 104 490 zł. Na sprzęt złożyły się: 
gmina Zielonki 44 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
40 244,16 zł, OSP Bibice 10 245,84 zł, Powiat Krakowski 10 000 zł.

25 września nowy nabytek jednostki poświęcił proboszcz parafii 
w Bibicach ks. Jan Przybocki w obecności: wójta gminy Zielonki Bo-
gusława Króla, przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława 
Golanko, Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego Paw-
ła Kucharczyka, radnego powiatu krakowskiego Jarosława Raźne-
go, sołtysa Bibic i radnego gminy Zielonki Tadeusza Łyska, prezesa 
gminnego OSP Krystiana Augustyna, komendanta gminnego OSP 
Jana Palimąki, kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UG Zie-
lonki Małgorzaty Fordymackiej oraz Eweliny Brody z tegoż referatu 
oraz druhów z OSP Bibice.

IO

Podczas poświęcenia w OSP Bibice gościli przedstawiciele instytucji 
współfinansujących zakup quada

Handlowego Atut dał miejsce 
przy sklepie. Firma HARP Ma-
teriały budowlane bezpłatnie 
ociepliła wiatę, w której mieścić 
się będzie Jadłodzielnia, La Sy-
metrie Centrum Zdrowia i Urody 
przekazało lodówkę. Inicjaty-
wę wsparli również: Firma UNI-
SON Sp. z o.o., Zakład szklarski 
IGOS, Serwis AUTO KUBIK, 
ESATTO POLAND Sp. z o.o.

Dzieci z Niepublicznego Żłob-
ka i Przedszkola „Kubisiowy 
Ogród” w ramach wycieczek 
będą chodziły do Jadłodzielni 
sprawdzać czystość w wiacie 
i lodówce. Dzieci dostaną inspi-
rację jak mądrze wykorzystywać 
nadwyżki żywności. Ponad-
to w Węgrzcach zgłaszają się 
już wolontariusze – m.in. tacy, 
którzy przy okazji spacerów 
z psem będą doglądać nowego 
miejsca na mapie. Każdy bę-
dzie mógł kontrolować czy w lo-
dówce np. nie ma zepsutych, 
przeterminowanych produktów.

Zapraszamy do współpracy 
sklepy spożywcze, restauracje, 
organizacje z całej gminy. Pro-
duktami z Jadłodzielni mogą 
częstować się wszyscy. Każ-
dy, kto akurat jest głodny albo 
potrzebuje produktu, który zo-
stawił ktoś inny. Chodzi przede 
wszystkim o to, żeby jedzenia 
nie wyrzucano. 

Joanna Kubik, red. IO

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do zapisywania 

się do gminnego newslette-

ra. Wystarczy wejść na stro-

nę www.zielonki.pl, kliknąć 

na boks w prawym górnym 

rogu i zostawić swój adres 

mailowy.
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Jak mogę oszczędzić 
energię?
Oszczędzanie energii służyć ma obniżeniu kosztów 
i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Może to oznaczać 
używanie mniejszej ilości energii elektrycznej, gazu ziem-
nego, ciepła sieciowego lub jakiejkolwiek innej formy ener-
gii, którą otrzymujemy od dostawcy i za którą płacimy. 
Oszczędzanie energii może być naprawdę bardzo proste. 
Aby zmniejszyć jej zużycie wystarczy wyłączać światła lub 
urządzenia elektryczne kiedy ich nie potrzebujemy, ograni-
czyć przepływ ciepła na termostacie w zimie i mniej inten-
sywnie korzystać z klimatyzatora w lecie. Wystarczą małe 
gesty, abyśmy szybko zauważyli rezultaty takich oszczęd-
ności w naszych portfelach. 

Dobre praktyki, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii 
w naszych domach, dzielą się na dwie kategorie: inwestycyjne, tzn. 
wymagające poniesienia nakładów finansowych oraz nieinwestycyj-
ne, czyli takie które zmieniają naszą świadomość i zachowanie. 

Inwestycyjne to: wykonanie audytu energetycznego i termomoder-
nizacji budynku; montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów sło-
necznych i innych urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej, 
montaż oświetlenia i sprzętu energooszczędnego, zakup sprzętu 
o wyższych klasach energetycznych i sprawdzenie stanu okien oraz 
ich uszczelnienie.

Nieinwestycyjne to: wybór najkorzystniejszej oferty usług dostar-
czania energii elektrycznej; korzystanie z oświetlenia punktowe-
go, gdy jest to możliwe, ustawianie klimatyzacji na temperaturę nie 
mniejszą niż 25° C, a ogrzewania na temperaturę nie wyższą niż 
19° C, odsłonięcie i odpowietrzenie grzejników, korzystanie z urzą-
dzeń według instrukcji, niezostawianie urządzeń w stanie spo-
czynku/czuwania, wyłączanie zasilaczy i odłączanie ładowarek 
po zakończeniu ich pracy, wyłączanie światła w pomieszczeniach 
w momencie wyjścia, krótkie i intensywne wietrzenie pomieszczeń 
przed uruchomieniem ogrzewania, zamykanie okien przy włączo-
nej klimatyzacji/ogrzewaniu; zamykanie drzwi i okien na klatkach 
schodowych, w piwnicach czy suszarniach; stosowanie ustawień 
trybu oszczędzania energii w laptopie/komputerze; ustawianie lo-
dówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie, wyłącza-
nie lodówek przy dłuższej nieobecności w domu, korzystanie tylko 
z takiej ilości ciepłej wody użytkowej jaka jest potrzebna, zakręce-
nie wody na czas mycia zębów czy naczyń, korzystanie z wody zim-
nej do spłukiwania, rezygnacja z długich kąpieli w wannie na rzecz 
szybkiego prysznica.

Kluczową kwestią w sezonie grzewczym jest utrzymanie odpowied-
niej temperatury w pomieszczeniach – możliwie jak najniższej w ja-
kiej czujemy się komfortowo. Warto zwrócić uwagę na odpowiednio 
ciepły ubiór. Obniżenie temperatury jest szczególnie zasadne na 

noc – niższa temperatura wspo-
maga jakość snu i poprawia 
stan naszego zdrowia. Przed 
każdym planowanym wietrze-
niem dobrą praktyką jest wy-
łączenie grzejników – najlepiej 
jest zakręcić zawory na oko-
ło 10 minut wcześniej. Dzięki 
temu unikniemy niepotrzebnych 
strat ciepła, a także obniży-
my rachunki. Podczas chłod-
nych dni lepiej wietrzyć krótko 
a intensywnie – energia ciep-
lna zakumulowana w ścianach, 
podłodze, stropie czy meblach 
szybko przywróci nam dawny 
komfort termiczny. Nie należy 
doprowadzać do zbytniego wy-
chłodzenia pomieszczenia, spo-
woduje to zwiększony pobór 
ciepła przy uruchomieniu ogrze-
wania, a tym samym większe 
koszty. Zamiast uchylenia okna 
należy otworzyć je na oścież na 
kilka minut, oczywiście przy wy-
łączonych grzejnikach. Warto 
sprawdzić stan okien, zweryfiko-
wać uszczelnienie okien – w ra-
zie przeciągu należy uszczelnić 
okno wykorzystując np. taśmą 
uszczelniającą, bądź wymienić 
uszczelkę okienną. Zastawianie 
grzejników meblami lub zasła-
nianie ich zasłonami i firankami 
ogranicza ilość energii, która jest 
dostarczana do pomieszczeń. 
Grzejniki należy również odpo-
wietrzyć. W czasie słonecznych 
dni warto odsłonić okna, po-
zwalając by promienie słonecz-
ne w naturalny sposób ogrzały 
pomieszczenie. Na noc zaś na-
leży wykorzystać zamontowane 
żaluzje, zasłony lub okiennice, 
które zasłaniając okna, zapo-
biegają zbędnym utratom cie-
pła. Na czas, w którym nie ma 
nikogo w domu, warto przykrę-
cić ogrzewanie (nie wyłączając 
całkowicie). 

Więcej/źródło: https://www.gov.pl/ 
web/edukacja-ekologiczna/

oszczedzamy-w-domu, 
red. IO
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Starania o dofinansowanie 
do montażu odnawialnych 
źródeł energii
O korzyściach z odnawialnych źródeł energii w czasach 
drogiego prądu, gazu czy węgla nie trzeba już chyba ni-
kogo przekonywać. Świadczy o tym zainteresowanie moż-
liwością pozyskania dofinansowania do montażu: ogniw 
fotowoltaicznych, pomp ciepła gruntowych i powietrz-
nych, magazynów energii podczas 4 spotkań informa-
cyjnych, jakie odbyły się w gminie Zielonki w październiku 
w Węgrzcach, Zielonkach, Przybysławicach i Woli Zacha-
riaszowskiej. Spotkania cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Mimo, że szansa na dofinansowanie wiąże się 
z nakładami finansowymi.

Firma DOEKO GROUP w imieniu gminy będzie się ubiegała o środ-
ki z Unii Europejskiej na dofinansowanie do montażu OZE w kolej-
nym roku. W tym celu potrzebuje zweryfikować ilu mieszkańców 
gminy Zielonki będzie chętnych wziąć udział w projekcie i czy ich 
nieruchomości spełnią warunki techniczne. Firma współpracuje 
w podobny sposób również z gminami Wielka Wieś, Kocmyrzów-
-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce, zrzeszonych z gminą Zielonki 
w tzw. Klastrze Energii Korony Północnego Krakowa, inicjatywie sa-
morządów, którego celem jest koordynacja wytwarzania i dystrybu-
cji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Starania gminy za pośrednictwem DOEKO poprzedzać musi jak 
w poprzednich latach nabór wstępny, weryfikacyjny. Dzięki niemu 
będzie wiadomo, prócz tego jakie jest zainteresowanie udziałem 
w projekcie, czy zgłoszone nieruchomości spełniają wymogi tech-
niczne projektu. Nabór do Projektu Parasolowego OZE trwał od 
25 października do 15 listopada 2022 r., czyli zaraz po zakończe-
niu serii spotkań. Zainteresowani mieli do wypełnienia ankietę i uma-
wiali się na podpisanie umowy z koordynatorem projektu Eweliną 
Kucharską, która z ramienia gminy prowadziła nabór do projek-
tu, jak również będzie sprawować opiekę nad realizacją projektu. 
Do 15 listopada podpisano 200 umów. Tyle osób zdecydowało się 
zamówić inspekcję techniczną w DOEKO GROUP.

IO

Największą frekwencję miało spotkanie informacyjne w Zielonkach

Projekt „Eko Zielonki”

Projekt „Eko Zielonki” rea-
lizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy 
Zielonki przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Zielon-
ki w ramach otwartego 
konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Gmi-
ny Zielonki z zakresu eko-
logii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. Głównym 
celem projektu jest zorga-
nizowanie czterech wyda-
rzeń o nazwie „Eko Dzień 
Nauki” w szkołach podsta-
wowych. 

Wydarzenia te mają ukazać za-
leżności pomiędzy działalnością 
człowieka a stanem środowiska 
oraz pokazać jak współczesna 
nauka może pomóc w zatrzy-
maniu zmian klimatu. Realizato-
rami są stali współpracownicy 
Stowarzyszenia z Koła Nauko-
wego BOZON z Wydziału Fi-
zyki i Informatyki Stosowanej 
AGH. Wydarzenia odbywa-
ją się w formie fizykochemicz-
nych pokazów obrazujących 
codzienne zjawiska w przyro-
dzie. Dotychczas zajęcia odbyły 
się w szkołach podstawowych 
w Zielonkach i Bibicach. Przed 
organizatorami zajęcia w Przy-
bysławicach i Woli Zacharia-
szowskiej.

Jacek Pietrzyk

Ekologiczny dzień nauki odbył 
się m.in. w szkole w Zielonkach
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Gmina Zielonki zieloną 
gminą świadomie 
działającą dla 
środowiska
7 i 8 października w Hali 100-lecia KS Cracovia w Krakowie 
odbyła się trzecia edycja Carbon Footprint Summit, wyda-
rzenia skupionego wokół dialogu na temat zrównoważo-
nego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Organizator, 
fundacja Carbon Footprint (CFF), w ramach wydarzenia wy-
łoniła w konkursie podmioty i osoby, które podejmują wpły-
wowe i spójne działania dotyczące ochrony środowiska lub 
prowadzą działalność innowacyjną w zakresie technologii 
środowiskowych, dążących do zmniejszenia negatywnego 
wpływu na środowisko. Tytuł Zielonej Gminy zyskała gmina 
Zielonki za wdrażanie proekologicznych rozwiązań. Statu-
etkę w imieniu gminy odebrała Anna Węgrzyn, kierownik 
Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki.

Aby otrzymać nominację trzeba było pozytywnie przejść zielony 
audyt, przeprowadzony przez Dział Analiz CFF. To wszechstronna 
analiza działalności podmiotu i jego wpływu na środowisko w celu 
weryfikacji zgodności deklaracji uczestników z rzeczywistością. 
W kategorii Zielona Gmina wytypowano Gminę Zielonki jako zwy-
cięzcę, biorąc pod uwagę licznie realizowane działania edukacyjne 
i ekologiczne. 

Jak dowiadujemy się od Macieja Czubernata z fundacji, CFF jest 
znana działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, które 
wśród innych zadań prężnie działa na rzecz edukacji ekologicznej; 
zapoznała się też z innymi działaniami gminy na rzecz środowiska. 
Do konkursu zgłaszały się gminy z całej Polski.

Carbon Footprint Foundation działa w Krakowie na rzecz budowania 
świadomości społecznej poprzez różnorodne projekty edukacyjne. 

Współpracując z organizacjami 
pozarządowymi, odpowiedzial-
nym biznesem i ekspertami, 
tworzy platformę do wymiany 
doświadczeń w zakresie wdra-
żania zrównoważonych rozwią-
zań.

Prócz Zielonej Gminy nagrodzo-
no:
• w kategorii Innowacja Tech-

nologiczna firmę AMS – za 
innowacyjne rozwiązania w za-
kresie reklamy outdoorowej, 
słupy reklamowe z autono-
miczną instalacją fotowoltaicz-
ną;

• w kategorii Promotor Wiedzy 
i Nauki: Rodzice dla klimatu 
– Parents for Future PL – za 
aktywne działania w zakresie 
edukacji prośrodowiskowej 
i proklimatycznej;

• w kategorii Odpowiedzialny 
Pracodawca: firmę FAKRO – 
za odpowiedzialne i konse-
kwentne działania w kierunku 
budowania dobrostanu pra-
cowniczego;

• w kategorii Ekoinfluencer 
Roku: Pani od odpadów – za 
aktywne, zauważalne i konse-
kwentne działania medialne 
mające wpływ na ogranicze-
nie negatywnego wpływu na 
środowisko oraz zwiększanie 
świadomości społecznej w za-
kresie ekologii.

Laureatom wręczono statuetki 
specjalnie przygotowane jako 
rękodzieło przez artystę rze-
mieślnika, z poszanowaniem za-
sobów i z pasją. Zostawiają po 
sobie tylko dobry ślad.

Na podst. materiałów 
fundacji: IO

Anna Węgrzyn, kierownik Referatu Niskiej Emisji i Odpadów (druga z prawej) 
wśród laureatów konkursu (fot. Carbon Footprint Foundation 2022)

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

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

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

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

• do 2 tys. zł w przypadku wymiany instalacji.

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

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

• koszt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Program pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki – etap II” współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
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Ostatni dzwonek 
na wymianę pieca 
z dofinansowaniem

„Ograniczenie Niskiej Emisji 
w Gminie Zielonki – etap II” 
– program dofinansowują-
cy wymianę pieców jest już 
na finiszu, trwa do 31 lipca 
2023 roku. Po tym terminie 
nie będzie już możliwości 
uzyskania dofinansowania 
do wymiany pieca węglo-
wego na gazowy lub pom-
pę ciepła. Zostało ostatnie 
80 miejsc. 

Jeżeli ktoś jest zainteresowa-
ny wymianą pieca węglowego 
na gazowy lub pompę ciepła 
z dofinansowaniem to nale-
ży wypełnić deklarację udzia-
łu w programie (dostępna na 
stronie www.eko.zielonki.pl 
lub w budynku III w Refera-
cie Niskiej Emisji i Odpadów, 
UG Zielonki, ul. Krakowskie 
Przedmieście 116), a następ-
nie złożyć ją na dzienniku po-
dawczym. Po zgłoszeniu się 
do programu będzie wykonany 
audyt energetyczny budynku, 
który określa czy dana nieru-
chomość spełnia wymagania 
do wzięcia udziału w progra-
mie czy nie. Jeżeli audyt jest 
pozytywny to podpisywana 
jest umowa na dofinansowanie 
do wymiany starego pieca wę-
glowego na nowy gazowy lub 
pompę ciepła. Termin realizacji 
inwestycji jest ustalany indywi-
dualnie z mieszkańcem przy 
podpisaniu umowy, termin rea-
lizacji nie może być późniejszy 
niż 30 czerwca 2023 r. Przyzna-
ne dofinansowanie określone 
w umowie otrzymuje się po wy-
konaniu inwestycji. Maksymalna 
kwota dofinansowania wynosi 
7 000 zł (w tym do 5 000 zł do 
pieca lub pompy i 2 000 zł do 
modernizacji instalacji). Można 
je łączyć z innymi dofinansowa-
niami np. z programu „Czyste 
Powietrze”. 

Referat Niskiej Emisji  
i Odpadów 

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości
29 września Rada Gminy Zielonki uchwaliła stawki podat-
ku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 
Stawki przedstawiają się następująco:

• dla budynków mieszkalnych lub ich części stawka wzrasta 
z 0,89 zł/m² na 1,00 zł/m² tj. o 0,11 zł/m²;

• dla budynków związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka wzrasta 
z 22,60 zł/m² na 25,26 zł/m² tj. o 2,66 zł/m²;

• dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
stawka zmienia się z 12,04 zł/m² na 13,47 zł/m² tj. o 1,43 zł/m²;

• dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń stawka zmienia się 
z 5,25 zł/m² na 5,87 zł/m² tj. o 0,62 zł/m²;

• dla budynków pozostałych stawka wzrasta z 5,40 zł/m²  
na 6,00 zł/m² tj. o 0,60 zł/m²;

• dla budynków letniskowych stawka zmienia się z 8,68 zł/m²  
na 9,71 zł/m² tj. o 1,03 zł/m²;

• dla gruntów pozostałych stawka wzrasta z 0,50 zł/m²  
na 0,55 zł/m² tj. o 0,05 zł/m²;

• dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków stawka wzrasta z 1,00 zł/m² na 1,12 zł/m² 
tj. o 0,12 zł/m²;

• dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub woda-
mi powierzchniowymi płynącymi (jezior i zbiorników sztucznych) 
stawka zmienia się z 5,17 zł/ha na 5,79 zł/ha tj. o 0,62 zł/ha;

• dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitali-
zacji (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego stawka zmienia się z 3,40 zł/m²  
na 3,81 zł/m² tj. o 0,41 zł/m².

Po przeliczeniu ww. stawek wzrost obciążenia podatkowego w skali 
roku wyniesie:

• dla gospodarstw domowych za budynek lub lokal mieszkalny 
(dla przykładowej powierzchni 100 m²) 11,00 zł, od gruntów 
pozostałych (tj. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
symbolem B – tereny mieszkaniowe – dla przykładowej po-
wierzchni 500 m²) 25,00 zł, 

• dla przedsiębiorców – wzrost ten wyniesie w skali roku za bu-
dynki (dla przykładowej powierzchni zajętej na prowadzenie 
działalności gospodarczej 100 m²) 266,00 zł, a za grunty (dla 
przykładowej powierzchni zajętej na prowadzenie działalności 
gospodarczej 1 000 m²) 120,00 zł.

Podatek od budowli pozostaje na poziomie 2 proc. ich wartości 
określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.

Na podst. uzasadnienia do uchwały RGZ red. IO
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Wzrasta stawka 
za odbiór odpadów 
komunalnych
Na mocy Uchwały Rady Gmi-
ny Zielonki z 29 września 
2022 r. od 1 stycznia 2023 r. 
wzrasta opłata za odbiór od-
padów komunalnych od 
mieszkańców. Nowe staw-
ki wyniosą 36 zł od osoby 
zamieszkującej w przypad-
ku, gdy na nieruchomości 
jest realizowany obowiązek 
segregacji odpadów i nieru-
chomość ta stanowi zabudo-
wę jednorodzinną, a 40 zł od 
osoby zamieszkującej w przy-
padku, gdy na nieruchomości 
jest realizowany obowiązek 
segregacji odpadów i nieru-
chomość stanowi zabudowę 
wielolokalową. Ulga z tytułu 
kompostowania wzrasta z 3 zł 
na 4 zł od 2023 r.
Gmina Zielonki od 2016 r. dopłaca 
do systemu gospodarki odpada-
mi, ponieważ system się nie bilan-
suje. Gmina dopłaciła w 2020 r. 
kwotę 4 082 448,56 zł, a w 2021 r. 
kwotę 3 610 351,69 zł.

W wyniku otwarcia ofert w ostat-
nim postępowaniu przetargowym 
uzyskano wprawdzie niższe staw-
ki za tonę odpadów niż w latach 
ubiegłych. Niemniej jednak liczba 
ludności na terenie gminy Zielon-
ki stale wzrasta o nowych miesz-
kańców co przekłada się na stały 
wzrost tonażu odbieranych odpa-
dów komunalnych.

Szacuje się w 2023 r. tonaż 
odpadów komunalnych na 
12 762,46 Mg (ton), a kosz-
ty ich zagospodarowania na 
10 930 991,50 zł. Realizując od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów gmina musi stosować przepi-
sy prawa i doprowadzić do tego, 
by system się zbilansował. Stawki 
opłat muszą więc pokrywać koszt 
wywozu i zagospodarowania ze-
branych od mieszkańców odpa-
dów, obsługi administracyjnej 
oraz działalności Punktów Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

Red. 

XLII sesja  
Rady Gminy Zielonki
29 września 2022 r. w trybie hybrydowym: częściowo sta-
cjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki oraz 
częściowo zdalnie odbyła się XLII sesja Rady Gminy Zie-
lonki kadencji 2018–2023. Sesji przewodniczył przewodni-
czący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko. Uroczyste 
ślubowanie złożył Dariusz Wróbel, który został radnym po 
złożeniu mandatu przez Krzysztofa Lepiarczyka. 

Podjęto uchwały w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2022;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;

3) wysokości stawek podatku od nieruchomości (czyt. str. 17);

4) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty (czyt. obok);

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nierucho-
mości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe;

6) zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym 
bioodpady stanowiące odpady komunalne;

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na 
realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w la-
tach 2023–2024;

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na 
realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w la-
tach 2023–2025;

9) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Wieś na wyko-
nanie remontu ul. Leśnej w Giebułtowie;

10) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieozna-
czony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej dział-
kę ewidencyjną nr 721/5, położoną w miejscowości Zielonki;

11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieozna-
czony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej dział-
kę ewidencyjną nr 47, położoną w miejscowości Bibice;

12) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieozna-
czony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej dział-
kę ewidencyjną nr 748, położoną w miejscowości Bibice;

13) przyjęcia dokumentu pod nazwą „Projekt aktualizacji założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla gminy Zielonki na lata 2022–2025”;

14) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i so-
boty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad 
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Radni gminy Zielonki w strojach krakowskich

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników (czyt. str. 24);

15) zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr IX/73/2019 w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodza-
jów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych 
i wyróżnień sportowych gminy Zielonki;

16) nadania nazwy dla placu w miejscowości Wola Zachariaszow-
ska;

17) nadania nazwy ulicy w miejscowości Batowice;

18) zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr II/4/2018 w sprawie 
wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Zielonki oraz 
ich składów osobowych.

XLIII sesja 
Rady Gminy Zielonki
27 października 2022 r. w trybie hybrydowym: częścio-
wo stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zie-
lonki oraz częściowo zdalnie odbyła się XLIII sesja Rady 
Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji przewodniczył 
przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golan-
ko. Podcz as sesji radni wystąpili w strojach krakowskich. 
W taki sposób podsumowali święto stroju krakowskiego 
obchodzone w tym roku po raz pierwszy.

Podjęto uchwały w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2022;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;

3) zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek orga-
nizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach;

4) przekazania petycji według właściwości.

Kolejny czujnik jakości 
powietrza na szkole 
w Bibicach

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Wyspiańskie-
go w Bibicach uczestniczy 
w projekcie edukacyjnym 
na temat zanieczyszczenia 
i ochrony powietrza. 

16 listopada szkole przekaza-
ny został przez Województwo 
Małopolskie w ramach reali-
zacji projektu zintegrowanego  
LIFE pn. „Wdrażanie Progra-
mu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmo-
sferze” współfinansowane-
go ze środków Programu LIFE 
Unii Europejskiej i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej komplet 
urządzeń tj. miernik zanieczysz-
czenia powietrza i tablica in-
formacyjna LED. Urządzenia 
zostały zamontowane na za-
chodniej ścianie budynku szko-
ły (ściana od strony parkingu).

Podczas realizacji projektu ucz-
niowie będą mieli możliwość 
poznać i pogłębić wiadomo-
ści na temat zanieczyszczenia 
i ochrony powietrza na war-
sztatach bazujących m.in. na 
materiałach edukacyjnych 
umieszczonych na stronie 
https://powietrze.malopolska.pl/
materialy-edukacyjne.

Źródło: www.spbibice.edu.pl

Czujnik zamontowano na ścianie 
szkoły, od strony parkingu
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Szkoła w Woli Zachariaszowskiej w sieci 
antysmogowej

Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej dołączy-
ła do ESA, czyli Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, projek-
tu wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
W piątek 30 września na szkole zawisł wyświetlacz LED po-
kazujący wyniki pomiarów stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz 
szkoły. Wyniki można sprawdzać też na stronie esa.nask.pl. 
Jakość powietrza w gminie Zielonki jest od 2016 roku 
monitorowana dzięki kilkudziesięciu czujnikom Airly, teraz 
w Woli Zachariaszowskiej będzie można poznać liczbowe 
stężenie pyłu PM2,5.

Jest to informacja nie tylko dla nauczycieli, uczniów i odprowadzających dzieci do szkoły rodziców, ale 
również dla całej społeczności lokalnej – każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwo-
wać, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala 
to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia 
powietrza, a jeśli wskazania są alarmujące – w miarę możliwości ograniczyć tego dnia przebywanie na 
zewnątrz.

Najzdolniejsi uczniowie 
z gminy Zielonki 
z nagrodami
23 września wójt gminy Zielonki Bogusław Król uroczyście 
wręczył stypendia i nagrody edukacyjne za rok szkolny 
2021/2022 dla najzdolniejszych uczniów z naszej gminy. 
Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki przyznano 
uczniom klas IV–VII za wybitne osiągnięcia w konkursach, 
turniejach i olimpiadach naukowych lub artystycznych, 

Do najlepszych uczniów z gminy Zielonki trafiły stypendia i nagrody

Czujnik na szkole wskazuje 
stężenie pyłu PM2,5

którzy ponadto musieli wy-
kazać się średnią ocen co 
najmniej 5,0 i wzorowym za-
chowaniem. Czterech ab-
solwentów ze szkół: z Bi-
bic, Zielonek i Przybysła-
wic otrzymało Nagrodę 
Edukacyjną Wójta Gminy 
Zielonki.

Stypendia przyznano pięciu 
uczniom klas IV–VII. Stypen-
dium naukowe I stopnia otrzy-
mali: Weronika Skrzypek ze 
Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Bibi-
cach, Jakub Zaremba ze Szkoły 
Podstawowej im. Jerzego Ku-
kuczki w Korzkwi z siedzibą 
w Przybysławicach, Krzysztof 
Olejnik ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Bibicach oraz Konsta nty 
Zieliński z Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej im. Stanisława 
Lema w Bibicach. Stypendium 
naukowe II stopnia otrzymała 
Aleksandra Tarcholik ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Zielonkach.

Nagrodę edukacyjną otrzyma-
li absolwenci szkół podstawo-
wych z terenu gminy, którzy 
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Pasowanie pierwszoklasistów odbyło się m.in. w Szkole Podstawowej 
w Bibicach

Podziękowania dla 
nauczycieli i pasowanie 
na uczniów
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 
Była to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę 
i złożyć życzenia. Uroczyście pasowani zostali na uczniów 
pierwszoklasiści. Dodatkowo w szkołach w gminie Zielon-
ki dobiegał końca Tydzień Kultury Ludowej poprzedzają-
cy Święto Stroju Krakowskiego ustanowione uchwałą Rady 
Gminy, a przypadające w tym roku 15 października. Stąd 
pasowani na uczniów i składający ślubowanie pierwszo-
klasiści, i nie tylko, zadbali w dużej liczbie o to, by mieć na 
sobie strój krakowski w tej podniosłej chwili.

W Szkole Podstawowej w Bibicach pierwszoklasiści zostali pasowa-
ni na uczniów przez dyrektor Annę Górkę, co potwierdzono dyplo-
mami. Złożyli ślubowanie, każdy też otrzymał pamiątkową szkolną 
tarczę. Dzieci odwdzięczyły się polonezem i krakowiakiem w stro-
jach krakowskich oraz programem będącym podróżą po pięknych 
zakątkach Polski, po których oprowadzili prócz Krakowiaków – Gó-
rale i Smok.

W Szkole Podstawowej w Zielonkach pasowania dokonała dyrektor 
Bożena Nowak. Po uroczystym ślubowaniu goście zobaczyli tańce 
w wykonaniu starszych uczniów, ale również pierwszoklasistów – był 
to m.in. krakowiak, oberek i polonez. W szkole gościli przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Morawczynie niedaleko 
Nowego Targu, która nosi imię urodzonej w Zielonkach Wiktorii Ba-
ranówny. Goście wystąpili w repertuarze ze swoich stron, m.in. po-
święconym patronowi szkoły w Zielonkach Janowi Pawłowi II.

Z okazji Święta Stroju Krakowskiego w szkołach odbyły się wystawy 
promujące tradycje ludowe. Uczniowie, nauczyciele i rodzice ubrali 
się w stroje krakowskie. – Urzeczywistniacie to co powinno być naszą 
marką, naszym symbolem – podkreślał wójt gminy Bogusław Król.

Wójt gminy Zielonki przyznał nagrody dla nauczycieli, uhonorowani 
zostali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach Anna Górka, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Zielonkach Bożena Nowak, Aneta Gumu-
la z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, a także Magdalena 
Zbroja oraz Katarzyna Kurzelewska ze szkoły w Zielonkach.

IO

na zakończenie nauki w szko-
le podstawowej uzyskali naj-
wyższą średnią ocen i wzorowe 
zachowanie, w klasie VII uzy-
skali co najmniej średnią ocen 
5,30 i ocenę wzorową z zacho-
wania, a podczas klasyfikacji 
rocznej w klasie VI uzyskali pro-
mocję z wyróżnieniem (średnia 
ocen co najmniej 4,75 i bardzo 
dobra z zachowania). Nagrody 
otrzymali: Julia Wojda (Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Zielonkach), Karolina Grzyb 
(Szkoła Podstawowa im. Jerze-
go Kukuczki w Korzkwi z siedzi-
bą w Przybysławicach), Anna 
Wojtanowska (Szkoła Podsta-
wowa im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Bibicach), Michalina 
Kotyza (Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Bi-
bicach).

W 2022 roku przyznano nagrody 
i stypendia Wójta Gminy Zielonki 
za łączną kwotę 8 400 zł.

W uroczystości wzięli udział tak-
że: dyrektor Gminnego Zespo-
łu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół w Zielonkach Anna 
Soblik, dyrektorzy szkół z Bibic, 
Zielonek i Przybysławic oraz ro-
dzice wyróżnionych uczniów.

Red. KB

Pomiary są również istotnym ele-
mentem zajęć edukacyjnych pro-
wadzonych w szkole. Nauczycie-
le mogą odnosić się bezpośred-
nio do wskazań z miejscowości, 
w której znajduje się szkoła. 
Dane pomiarowe mogą być po-
nadto wykorzystywane do dal-
szych analiz, przetwarzania i pro-
gramowania. Projekt ESA za-
pewnia też różnorodne materiały 
edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
pomagające znaleźć odpowiedzi 
na pytania: skąd bierze się smog, 
jak wpływa na nasze zdrowie, co 
każdy z nas może zrobić dla po-
prawy jakości powietrza. Stale 
rozbudowywane zasoby eduESA 
to: interaktywne zajęcia i e-lekcje 
dla wszystkich poziomów eduka-
cyjnych; materiały szkoleniowe 
dla nauczycieli, w tym filmy i pre-
zentacje; testy i certyfikaty dla 
uczestników kursów.

Krzysztof Lepiarczyk, red. IO
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Pożegnanie Wiesława Kopijki, 
dawnego sołtysa Garlicy Duchownej
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo pozostawili ślady w naszych sercach”. 
We wrześniu tego roku pożegnaliśmy Wiesława Kopijkę, w latach 1997–2014, czyli przez 
18 lat, sołtysa sołectwa Garlica Duchowna. Odeszła osoba, która odcisnęła swój ślad 
w rozwoju miejscowości i całej gminy Zielonki, ciepło wspominany przez mieszkańców, 
współpracowników i samorządowców.

Z urodzenia Garliczanin, rolnik, Wiesław Kopijka działał na rzecz społeczności, zanim został sołtysem. 
Angażował się w życie wsi, w najważniejsze dla niej sprawy. Jako że nie było w sołectwie miejsca na 
spotkania – teraz jest choć domek przy placu zabaw – zebrania wiejskie sołtys organizował we włas-
nym domu, gdzie też zbierał podatki. Inicjował kulturalne i integracyjne wydarzenia sołeckie. Dużym 
wydarzeniem dla sołectwa było utworzenie nowej parafii w Woli Zachariaszowskiej pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej z proboszczem księdzem Michałem Kowalskim. Sołtys W. Kopijka był współinicjatorem 
organizacji w tej młodej parafii w 2011 dożynek, gdzie z wieńcami i koszami plonów wspólnie święto-
wały: Garlica Duchowna, Garliczka, Wola Zachariaszowska, a nawet Górna Wieś z gminy Michałowi-
ce. 120 uczestników podjął u siebie Artur Nogieć, obecny sołtys Garlicy Duchownej, namówiony przez 
Wiesława Kopijkę.

Wiesław Kopijka także na inne sposoby włączał się w życie parafii, zbierał pieniądze na sztandar upa-
miętniający historię Garlicy Duchownej, do której źródeł dotarł jeden z mieszkańców Roman Musiałek. 
Sztandar do dziś jest w kaplicy. Ksiądz proboszcz podczas mszy świętej na pogrzebie wspominał goś-
cinność sołtysa W. Kopijki.

Za swojej kadencji sołtys dążył do zakupienia działki, na której teraz jest plac zabaw, siłownia zewnętrz-
na i altana. Działka jest położona w malowniczym miejscu nad potokiem, dziś zatrzymuje się tam piel-
grzymka na Jasną Górę, ale przede wszystkim korzystają mieszkańcy. Troską sołtysa było, by od zakupu 
można było korzystać z tego miejsca. Pierwsze schronienie to był przystanek autobusowy niepotrzebny 
w Przybysławicach – sołtys miał pomysł, żeby wiatę przewieźć na działkę na schronienie. Na prywatnej 
posesji pani Kolarskiej organizował dmuchańce dla dzieci, ognisko, pieczenie kiełbasy, a w Woli Zacha-
riaszowskiej spotkanie dla seniorów z występem Herodów z Trojanowic w 2012 r. Czynił też starania, by 
przekopano rów na drodze powiatowej chroniąc posesje mieszkańców od zalewania, angażując nawet 
własne środki.

Obecny sołtys Garlicy Duchownej Artur Nogieć bardzo dobrze wspomina poprzednika, jeszcze z cza-
sów, gdy sam był członkiem rady sołeckiej za sołtysowania W. Kopijki. – Jak zostałem sołtysem były 
chwile, że chodziłem do niego, ze swojego 18-letniego doświadczenia mógł mi podpowiedzieć i były to 
owocne podpowiedzi. Nigdy nie odmawiał mieszkańcom pomocy, był wymagający i starał się postawić 
na swoim. Będzie mi go brakowało – mówi Artur Nogieć.

Zostanie we wdzięcznej pamięci.
Red. IO
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To wszystko ludzie 
robią
Odwiedzamy ks. Jana Przybockiego, któ-
ry za swoją działalność społeczną i cha-
rytatywną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi RP, 
o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
Wiadomości Lokalnych. Pytany o działal-
ność, odpowiada skromnie:

– Działalność charytatywną w naszej parafii zaczę-
liśmy już bardzo dawno i pan Wojciech, który ko-
ordynował dużo działań, dopingował mnie, żeby 
sformalizować naszą pracę. W 2013 r. wybrany 
przez zaangażowanych w tę działalność pan Wojtek 
stanął na czele parafialnego zespołu Caritas. Ale 
już od początku istnienia parafii ludzie prężnie rea-
lizowali swoją potrzebę pomagania bliźnim, bardzo 
wspierani przez sołtysów, takich jak Tadeusz Łysek. 
Dawniej dwa razy w roku robiliśmy paczki dla bied-
niejszych parafian na święta. Ludzie zawsze mnie 
zaskakują, bo przychodzą z różnymi inicjatywami, 
a ja tylko szukam sposobu, w jaki można to zrobić. 
Zaadoptowaliśmy na odległość dwoje dzieci z Afry-
ki – nasza Caritas finansowała ich edukację i wy-
żywienie. Robiliśmy też wiele akcji doraźnych na 
rzecz powodzian czy ofiar wojny. Kiedy pojawili się 
uchodźcy z Ukrainy, już w pierwszym tygodniu mie-
liśmy na plebanii 11 osób, przewinęło się około 30, 
ostatni wyprowadzili się w lipcu 2022 r. Pan Woj-
ciech zorganizował też pomoc rzeczową, mieliśmy 
tu dwa magazyny: na żywność długoterminową i na 
odzież. Rodziny mogły zgłaszać się do naszej para-
fii po dary. Żywność i rzeczy przynosili ludzie, wspo-
magało nas też Stowarzyszenie Perła Pękowic. 

Nasza parafia była też mocno zaangażowana 
w serwowanie dla uchodźców zupy i pieczywa na 
dworcu w namiocie Caritas. Tę akcję koordyno-
wał Marcin Data. Bardzo mocno zaangażowali się 
w nią harcerze pod wodzą Agnieszki i Krzysztofa 
Sosnowskich. Marta Krawczyk pomagała Ukraiń-
com w załatwianiu wszelkich formalności. Mamy tu 
w parafii ludzi dobrej woli, nawet kościół zbudowa-
li społecznie, zawsze można liczyć na ochotniczą 
straż pożarną, organizują np. akcje honorowego 

oddawania krwi. Lokalne media społecznościo-
we sprawnie prowadzi Irena Szwagrzyk. Od za-
wsze byłem organizatorem i człowiekiem czynu 
i cieszę się, że mogę się przysłużyć działaniom 
parafian. Nauczyłem się, że ludziom trzeba za-
ufać i oni doskonale zrobią to, co jest potrzebne. 
Gramy w jednej drużynie na różnych pozycjach.

Na zebraniu Caritas w lutym 2020 r. w Krakowie 
wspomniano o możliwości współpracy z Biedron-
ką, więc zainicjowałem tę akcję w naszej parafii. 
Odbierałem tę żywność i rozwoziłem, po tygodniu 
zorganizowała się grupa około 20 osób, które za-
częły się tym zajmować. Zaczęliśmy od dwóch, 
w tej chwili na stałe współpracujemy z czterema 
sklepami. Kierowcy, którzy własnymi autami od-
bierają jedzenie, mają specjalny kalendarz z dy-
żurami w Google. Mamy na plebanii podarowane 
przez parafian cztery lodówki, w pogotowiu czeka-
ją dodatkowe dwie. Potrzebujący, nie tylko z naszej 
parafii, w większości sami odbierają tę żywność, 
dowozimy tylko do nielicznych rodzin, które mają 
trudność w dotarciu do nas. To, czego nie odbiorą, 
wystawiamy w niedzielę po mszy i każdy może sko-
rzystać. W ten sposób nic się nie marnuje. Przez 
dwa i pół roku przez nasze lodówki przewinęło 
się jedzenie za prawie 1 100 000 zł – 7 ton! Pracę 
25-osobowego zespołu koordynuje Paweł Matras, 
pomaga mu pan Darek. Codziennie przychodzi 
5–6 rodzin, pomocą objęliśmy około 30 rodzin. 
Faktury z Biedronek rozlicza Marta Krawczyk (kie-
dyś zajmowała się tym Janina Listwan). Kierowcy 
mają klucze do plebanii i sami ładują żywność do 
lodówek. Dyskretnie ustalam, kto z parafian potrze-
buje pomocy i przekazuję za ich zgodą panu Paw-
łowi. Kiedyś w Wigilię zadzwonili z Biedronki, że 
trzeba odebrać 60 kg mięsa z kurczaka. Ludzie sia-
dali już do Wigilii, a my w kilku kierowców jeszcze 
rozwoziliśmy te kurczaki. Czasem robimy spotkania 
integracyjne dla tych, którzy zajmują się dystrybu-
cją i wożeniem darów z Biedronki, właśnie tutaj, na 
plebanii. Gdy jeszcze mieszkały tu rodziny ukraiń-
skie, ugotowały dla nas pyszne dania. Rozprowa-
dzanie żywności ma też charakter proekologiczny, 
gdyż w przeciwnym wypadku byłaby wyrzucona.

Nie do wszystkich potrzebujących łatwo jest do-
trzeć. Ludzie się wstydzą biedy. Moim zadaniem 
jest na przykład w czasie wizyty duszpasterskiej 
rozpoznać, którzy parafianie mają potrzebę ko-
rzystania z pomocy i przekonać ich, żeby po nią 
sięgnęli. Czasem wspieram rodzinę tak zwaną „ko-
pertą” – nigdy nie idę na wizyty duszpasterskie bez 
pieniędzy, bo to jest okazja, żeby doraźnie pomóc 
potrzebującym. Moim zdaniem pieniądze, które 
dostaje ksiądz, są przede wszystkim pieniędzmi 
dla potrzebujących. Caritas ma subkonto przy kon-
cie parafialnym, zarząd naszego oddziału przynosi 
mi rozliczenia, a ja się zupełnie w ten budżet nie 
wtrącam, decyzje finansowe podejmujemy wspól-
nie. Moją rolą jest zadbać, by nikt potrzebujący nie 
odszedł bez pomocy. To wszystko ludzie robią, 
moja zasługa jest tu najmniejsza. Ja tylko daję klu-
cze i doglądam plebanii.

Oprac. Małgorzata Sularczyk

Przy kościele w Bibicach działają ludzie dobrej woli
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Plan dystrybucji 
preparatu ze stabilnym 
jodem na wypadek 
zdarzenia radiacyjnego
W gminie Zielonki zgodnie z decyzją Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w razie zagrożenia zdarzeniem 
radiacyjnym zostanie uruchomiona dystrybucja tabletek 
z jodkiem potasu. W chwili przygotowania gazety nie ma 
zagrożenia, a przekazanie tabletek do gmin miało charakter 
prewencyjny. W gminie Zielonki wyznaczono 27 punktów, 
które w razie konieczności będą dystrybuować preparat 
mieszkańcom gminy. Dystrybucja preparatu może rozpo-
cząć się po decyzji stosownych władz o jej uruchomieniu. 
Do tego czasu punkty nie działają. Spis punktów dostępny 
jest na stronie zielonki.pl.

Podstawowe informacje na temat preparatu:
Jodek potasu stosowany jest w celu zapobiegania wychwytowi ra-
dioaktywnego jodu przez tarczycę. Przyjęcie preparatu ma charak-
ter dobrowolny. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii swojego 
lekarza.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat: 1 tabletka
Dzieci od miesiąca do 3 lat: 1/2 tabletki
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 1/4 tabletki
Kobiety w ciąży: 2 tabletki. Jest to dawka zapewniająca ochronę 
również dziecku.
Karmiące piersią: 2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą przyjąć maksymalnie dwie 
dawki (dwa razy 2 tabletki). Noworodki mogą przyjąć tylko jedną 
dawkę. Dzieciom, u których wystąpiły reakcje skórne, nie należy po-
dawać kolejnych dawek.
Stosowanie tabletek zawierających jod nie jest zalecane u osób po-
wyżej 40 lat, ponieważ w tym wieku nie występuje zwiększone ryzy-
ko zachorowania na nowotwór tarczycy spowodowany działaniem 
radioaktywnego jodu.
Pojedyncze przyjęcie wyżej opisanych dawek chroni przed możli-
wym wchłonięciem radioaktywnego jodu w czasie przejścia chmury 
radioaktywnej.
Kiedy nie przyjmować leku Jodek potasu G.L. Pharma:
– jeśli pacjent ma uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z po-

zostałych składników tego leku;
– jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, objawiająca się 

wytwarzaniem zbyt dużej ilości hormonów tarczycy;
– jeśli u pacjenta występuje zaburzenie naczyń krwionośnych (za-

palenie naczyń z hipokomplementemią);
– jeśli u pacjenta występują choroby autoimmunologiczne połączo-

ne ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapale-
nie skóry Duhringa).

 „Zieleniak” 
w Zielonkach

Na terenie gminy Zielon-
ki powstało miejsce wy-
znaczone do prowadzenia 
handlu dla rolników i ich 
domowników.

„Zieleniak” został zlokalizowa-
ny na parkingu obok budynku 
FAL u zbiegu ulic Krakowskie 
Przedmieście i Wiktorii Bara-
nówny w Zielonkach. Łącznie 
zostało wyznaczonych 7 stano-
wisk handlowych o wymiarach 
3 x 6 m. Każdy ze sprzedają-
cych rolników może zająć jedno 
stanowisko handlowe i prowa-
dzić sprzedaż w piątki od 6.00 
do 20.00 oraz w soboty od 7.00 
do 15.00 z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
Sprzedaż będzie odbywać się 
od dnia 28 października 2022 r., 
zgodnie z regulaminem, który 
umieszczono do wglądu w za-
łączniku. Handlujący po za-
kończeniu sprzedaży powinni 
pozostawić miejsce posprząta-
ne, a wszelkie odpady zabrać 
i zutylizować we własnym za-
kresie.

Red.

Z regulaminem „Zieleniaka” 
można się zapoznać również na 
miejscu
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Węgiel – zakup preferencyjny

Gmina Zielonki przystąpiła do rzą-
dowego programu preferencyjne-
go zakupu węgla dla gospodarstw 
domowych. Zgłosiliśmy swoją go-
towość pomocy mieszkańcom oraz 
złożyliśmy zapotrzebowanie na wę-
giel do Spółki Skarbu Państwa wy-
znaczonej przez Ministra Aktywów 
Państwowych. W dniu 16 listopada 
2022 roku podpisaliśmy umowę na 
zakup paliwa stałego z Firmą Tau-
ron Wydobycie S.A. z siedzibą w Ja-
worznie. Jednocześnie złożyliśmy 
zamówienie na węgiel w wyznaczo-
nym przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych punkcie odbioru. 

W pierwszej kolejności odbiór węgla bę-
dzie odbywał się dla osób, które otrzymały 
dodatek węglowy i złożyły wniosek o za-
kup paliwa stałego po cenach preferen-
cyjnych. Odbiór węgla będzie następował 
po opłaceniu zakupu węgla i wystawieniu 
przez urząd faktury VAT.

Formularz wniosku o zakup węgla po 
cenach preferencyjnych dostępny jest 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Zielonkach, w Referacie Gospodar-
ki Komunalnej w Urzędzie Gminy Zielonki 
oraz do pobrania z gminnej strony interne-
towej zielonki.pl w zakładce „węgiel – za-
kup preferencyjny”.

Wypełniony wniosek można składać papie-
rowo osobiście lub listownie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach 
ul. Galicyjska 17 oraz za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej ePUAP na 
adres: /gopszielonki/skrytka. Prosimy nie 
przesyłać mailem skanów wniosku.

Możliwość zakupu będzie zależała od do-
stępności węgla dla gmin.

Uwaga! Program dystrybucji i sprzeda-
ży węgla po cenach preferencyjnych jest 
programem rządowym. Chcielibyśmy, 
aby jakość węgla była jak najlepsza. Gmi-
na nie ma jednak możliwości zweryfiko-
wania jakości węgla, który otrzyma od 
rządowego dostawcy i nie ponosi odpo-
wiedzialności za dostępność ani za jakość 
dostarczanego paliwa.

Nowe informacje w tej sprawie będą 
się pojawiać na bieżąco na stronie 
www.zielonki.pl.

UG Zielonki

Akcję „Zima” na terenie gminy Zielonki organizują zarządcy 
dróg gminnych, powiatowych oraz drogi wojewódzkiej i krajowej

Zimowe utrzymanie 
dróg
 W sezonie 2022/2023 za zimowe utrzymanie dróg 
na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są na-
stępujące instytucje:

Droga krajowa nr 7 
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków – tel. 
12 417 36 29.

Punkt Informacji Drogowej (PID) – tel. 12 417 14 22, 12 412 
16 44, tel. kom. 600 800 610 (czynny 24h).

Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listo-
padowego 67, 30-298 Kraków, tel. stacjonarny dyżurnego 
Akcji „ZIMA” – tel. 12 285 51 95, 12 285 50 57.

Droga wojewódzka nr 794, Kraków – Skała – Wolbrom
Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.

Dyżurny zimowego utrzymania dróg – tel. kom. 609 703 392.

DROGI POWIATOWE
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowi-
cach ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice.

Dyżurny zimowego utrzymania dróg – tel. kom. 507 098 708.

DROGI GMINNE
Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmie-
ście 116, 32-087 Zielonki.

Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki – tel. 12 285 08 50 
wew. 113 (czynny pn. 9.00–17.00, wt.–pt. 7.45–15.45).

Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można 
również kierować do sołtysów danego sołectwa.

Dyżurny Akcji „ZIMA” z ramienia Wykonawcy – tel. kom. 
725 860 694 (czynny 24h).
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Konkurs „Smart Villages 
dziś i jutro”
Stowarzyszenie „Perła Pękowic” w ramach projektu „Wsi 
cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była 
smart, a ludzie żyli szczęśliwiej” organizuje konkurs, w któ-
rym do wygrania są atrakcyjne nagrody w różnych katego-
riach wiekowych. Łącznie nagrodzimy aż 9 osób!

Konkurs „Smart Villages dziś i jutro“ ma na celu zainteresowanie 
mieszkańców tematyką SV i rozwojem lokalnym, a tym samym 
przekonanie i utrwalenie świadomości o pozytywnych wymiarach 
włączenia się we współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej. Za-
daniem konkursu jest także pobudzenie kreatywności i „otworzenie 
umysłów” mieszkańców na możliwości i wyzwania wynikające z roz-
woju nowych technologii. Pokażcie nam jak Wy wyobrażacie sobie 
Inteligentną Wieś. Pokażcie nam w jaki sposób można wykorzysty-
wać nowe technologie, aby na wsi żyło się lepiej. 

Konkurs „Smart Villages dziś i jutro“ to konkurs skierowany do 
mieszkańców gminy Zielonki w trzech kategoriach wiekowych. 
Pierwsza z nich obejmuje młodzież do 18. roku życia, druga obe-
jmuje dorosłych między 18., a 50. r.ż., a ostatnia trzecia kategoria 
obejmuje osoby powyżej 50. roku życia. Jeżeli masz pomysł, jesteś 
osobą kreatywną (bądź po prostu chętną do działania) i interesuje 
Cię rozwiązywanie lokalnych problemów, to ten konkurs jest właśnie 
dla Ciebie. Nie ograniczamy Was formą. Jeżeli chcecie napisać esej 
– piszcie, jeżeli chcecie stworzyć film – twórzcie, jeżeli wolicie malo-
wać – malujcie. Serdecznie zapraszamy! Konkurs rozpocznie się na 
początku grudnia (1.12.2022 r.), a przewidywany termin nadsyłania 
prac to 13 stycznia 2023 r.

Więcej szczegółów na temat terminu realizacji konkursu, form zgła-
szania prac konkursowych oraz regulamin znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej projektu: smart.wzielonkach.pl. 

Działanie prowadzone jest w ramach realizowanego przez Stowarzy-
szenie „Perła Pękowic” projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak 
sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który 
jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

A. Dąbrowski

Netflix w gminie 
Zielonki

W październiku na Osied-
lu Łokietka kręcone były 
zdjęcia do filmu „Freestyle” 
w reżyserii Macieja Boch-
niaka. W postać głównego 
bohatera wcielił się Maciej 
Musiałowski, znany m.in 
z ról w „Sali samobójców. 
Hejter” czy w najnowszym 
„Każdy wie lepiej”.

Próbując zarobić na nagranie 
debiutanckiej płyty obiecujący 
uliczny raper i jego przyjaciel 
wpadają w tarapaty, kiedy duża 
transakcja sprzedaży narkoty-
ków kończy się dla nich totalną 
katastrofą. Tak zapowiadana 
jest fabuła filmu „Freestyle”, któ-
ry reżyseruje Maciej Bochniak, 
odpowiedzialny za realizację 
takich tytułów jak „Magnezja”, 
„Belfer” czy „Szadź”. Zdjęcia 
do filmu powstającego dla plat-
formy Netflix były realizowane, 
m.in. w Krakowie i Zielonkach. 
Scenariusz do tej sensacyjnej 
produkcji napisali Maciej Boch-
niak i krakowski pisarz Sławo-
mir Shuty. Projekt realizowany 
jest przez Aurum Film dla plat-
formy Netflix. Dokładna data 
premiery filmu „Freestyle” nie 
jest jeszcze znana. Wiadomo 
natomiast, że jego wprowadze-
nie na platformę streamingową 
zostało zaplanowane na 2023 r.

Red. KB

W przyszłym roku premiera filmu
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XX – jubileuszowa – 
Zachariaszada!
W tym roku wróciła tradycyjna Zachariaszada, a odbyła 
się po raz 20. Reprezentacje 29 ośrodków wsparcia z ca-
łej Małopolski 27 października 2022 r. rywalizowały w hali 
sportowej w Zielonkach w sportowych konkurencjach 
i konkursie artystycznym. Puchar Zachariaszady trafił do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. 
Na rok, gdyż puchar jest przechodni, dopiero trzecie zwy-
cięstwo pozwala zachować go na zawsze. Udało się to 
w 2019 r. reprezentacji Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Na tę integracyjną zabawę dwa lata z rzędu nie pozwoliła pandemia. 
Nie ma tego złego, dzięki zdalnej Zachariaszadzie zobaczyliśmy na 
filmach i zdjęciach jak jest w ośrodkach na miejscu, w jakich pięk-
nych regionach Małopolski mieszkacie i spotykacie się w ramach 
ośrodków. 

Imprezę w hali sportowej w Zielonkach zorganizowały Stowarzysze-
nie Zachariasz i Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 
wraz z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zie-
lonkach oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Za-
chariaszowskiej. Patronat nad wydarzeniem objęła gmina Zielonki. 
Zrealizowano go przy wsparciu finansowym ze środków PFRON bę-
dących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 

Uczestników przywitała wicedyrektor CKPiR Katarzyna Żak wraz 
z Robertem Kowalskim, kierownikiem ŚDŚ Wola Zachariaszowska. 
Gościem specjalnym Zachariaszady był Mateusz Mijal, wokalista 
zamieszkały w gminie Zielonki – śpiewem i tańcem rozgrzał pub-
liczność przed konkurencjami sportowymi. Z tancerzami zespołu 
Folklove w strojach regionalnych – w tej roli Magdalena Łopacińska 
oraz dyrektor CKPiR Marek Płachta – uczestnicy zatańczyli poloneza 
wpisując się w tym samym w pierwsze tegoroczne obchody Świę-

ta Stroju Krakowskiego. Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zielonkach reprezentowała 
Sylwia Sikora.

Kilkunastu wolontariuszy ze 
Szkoły Podstawowej w Woli Za-
chariaszowskiej wraz ze swo-
im nauczycielami organizowało 
konkurencje sportowe spraw-
dzające celność, szybkość 
i umiejętność współpracy w pa-
rze i grupie. Po tych konkuren-
cjach można było też sprawdzić 
siłę w koronnej dyscyplinie Za-
chariaszady – przeciąganiu liny. 
Tu najlepszy okazał się Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy z Bochni. Uczestnicy dawali 
z siebie wszystko, nawet liny nie 
dały rady udźwignąć zaanga-
żowania. W przeciąganiu liny 
z okazji jubileuszowego spot-
kania zmierzyli się również wy-
chowawcy i instruktorzy. Zapał 
zawodników podtrzymywano 
pysznościami – drożdżówkami 
i jabłkami raczyli wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej z Zielo-
nek, gorące dania ośrodek har-
cerski z Korzkwi serwował przed 
gościnną i tętniącą w tym dniu 
życiem halą sportową. 

Konkurs plastyczny „Papierowa 
jesień” organizowany przez ŚDS 
Wola Zachariaszowska zaowo-
cował wystawą plastycznych 
prac przestrzennych w kolorach 
i kształtach jesieni. Gratuluje-
my zwycięzcom i wyróżnionym: 
na I miejscu reprezentantka ze 
Szpitala Babińskiego pani Karo-
lina, na II miejscu reprezentant 
ŚDS Radwanowice, a na trzecim 
– ŚDS Proszowice.

W walce o puchar Zacharia-
szady najlepszy był ŚDS Nie-
połomice, tuż za nim drużyna 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Skale (II miejsce), na trzecim 
miejscu ex equo ŚDS z Bochni 
i Jelczy. Brawa za wspaniałą ry-
walizację i do zobaczenia za rok.

Na koniec rozdano dyplomy 
i nagrody, a żaden z ośrodków 
nie wyjechał bez upominku 
za udział. Zabawę zwieńczy-
ła dyskoteka dla najbardziej 
wytrwałych uczestników Zacha-
riaszady.

IO

Puchar Zachariaszady powędrował do ŚDS Niepołomice
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Podczas imprezy można było poznać dawne narzędzia

Odbył się konkurs na najszybszego drwala

5. edycja Juromanii 
w gminie Zielonki
Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Zielonki 
trwało dwa dni 17 i 18 września i zabrało wszystkich w po-
dróż pt. „Poczuj smak historii”. Poczuliśmy ją oglądając 
piękne księżniczki i damy dworu, dzielnych rycerzy i uro-
kliwy zamek Korzkiew. Odkrywaliśmy Jurę poprzez udział 
w warsztatach strzelania z łuku, średniowiecznej kaligrafii, 
pieczenia podpłomyków, warsztatach tanecznych. Wido-
wiskowe były potyczki rycerskie, które zgromadziły miłośni-
ków walki i broni artyleryjskiej oraz pokaz sokolniczy, który 
polegał na prezentacji czterech ptaków drapieżnych połą-
czonej z prelekcją na ich temat.

Od wczesnych godzin trwało zwiedzanie z przewodnikami zamku 
Korzkiew i miejsc na co dzień niedostępnych dla turysty. Na sce-
nie zaprezentowały się dzieci z klasy III B ze Szkoły Podstawowej 

w Przybysławicach, które wraz 
ze swoją wychowawczynią Mał-
gorzatą Kruczek przygotowa-
ły przedstawienie pt. „Zabawa 
w śpiącą królewnę”. Zaśpie-
wały także panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Przyjaciele 
z  Brzozówki” w nowo uszytych 
strojach krakowskich, na któ-
re otrzymały dofinansowanie 
z Powiatu Krakowskiego. Po raz 
pierwszy odbył się Turniej Ry-
cerski w tenisie stołowym, w któ-
rym I miejsce zdobył Sławomir 
Kubas. Dziękujemy za współ-
pracę w realizacji turnieju klubo-
wi ping ponga z Przybysławic. 
Również bezkonkurencyjny je-
śli chodzi o atrakcyjność okazał 
się III Bieg Jurajski dla Rodzin 
i Dzieci oraz konkurs na najszyb-
szego drwala. Najlepszy czas 
w cięciu drewna piłą miał Józef 
Dulak. Szczególne podzięko-
wania za koordynację konkursu 
kierujemy do Wolfganga Hofera 
z Przybysławic. Tuż pod murami 
zamku odbył się plener malar-
ski z udziałem dzieci i młodzie-
ży uczęszczających na zajęcia 
malarskie i rysunku w Centrum 
Kultury, Promocji i Rekreacji 
w Zielonkach oraz inscenizacja 
historyczna pt. „Uprowadzenie 
narzeczonej rycerza” również 
z wielkim zaangażowaniem 
zgromadzonej publiczności. 
W sobotę odbył się quest „Z Ele-
onorą Wodzicką spacer po 
Korzkwi”, a w Muzeum i Ga-
lerii Barwy Ziemi w Przybysła-
wicach odbyły się kreatywne 
warsztaty pracy z drewnem i gli-
ną oraz koncert muzyki żydow-
skiej jidysz hebrajskiego ladino 
w wykonaniu Urszuli Makosz 
z zespołem. Niedzielną juroma-
nię zakończył w parku w Korzkwi 
koncert zespołu Hulajnogi skła-
dającego się z krakowskich mu-
zyków oraz nocne zwiedzanie 
zamku Korzkiew w towarzystwie 
jego strachów i duchów. Wspa-
niałą degustację produktów re-
gionalnych oraz przysmaków 
lokalnej kuchni oraz organiza-
cję obsługi gastronomicznej 
zapewnili Koło Gospodyń Wiej-
skich „Wolanie” z Woli Zacha-
riaszowskiej i Koło Gospodyń 
Wiejskich „Przyjaciele z Brzo-
zówki” za co serdecznie dzięku-
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Korzkiew 2022 – powrót 
radości
14 września odbył się 42. festyn integracyjny zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
„Bądźcie z Nami”. W tym roku na korzkiewskiej łące pod 
zamkiem bawiło się 650 uczestników. 

W imprezie wzięło udział 20 ośrodków specjalnych oraz 5 szkół pod-
stawowych z Laskowej, Korzkwi i Krakowa. Do zabawy zaproszono 
także dzieci i młodzież z Ukrainy.

Korzkiewska łąka zamieniła się w tym roku w krainę bajek. Zawitały 
na nią Smerfy i krasnoludki, czarodzieje i smoki, a także Czerwony 
Kapturek, Batman, Spiderman i Shrek. Było radośnie i kolorowo. Ra-
townicy pogotowia przygotowali dla każdego uczestnika bajkowego 
korowodu prezent w postaci maskotki. Tradycyjnie dzieci i młodzież 
brały udział w różnego rodzaju aktywnościach na łące. Na stanowi-
sku artystycznego kształtowania gliny czekał już uwielbiany przez 
dzieci i młodzież Wolfgang Hofer. Każdy mógł wziąć udział zawo-
dach sportowych zorganizowanych przez wychowawców z MDK 
Dom Harcerza. Wolontariusze Klubu Wolontariatu „Pomagamy” 
z wielką wprawą malowali dziecięce twarzyczki, a dzieci różnego ro-
dzaju malowanki w czym pomagały panie nauczycielki Małgorzata 
Kruczek i Anna Bełzowska. Na amatorów jazdy konnej czekały ko-
nie z Klubu Turystyki Konnej „Tabun” z Olszanicy, a wielbiciele sko-
ków i zjazdów na zjeżdżalniach znakomicie bawili się na baśniowych 
dmuchańcach.

Najbardziej oblegana była, jak zawsze, ciocia Jola – Jolanta Wie-
wióra, która zapraszała na scenę młodych artystów. Każdy chciał 
zaśpiewać na scenie, a reszta młodzieży tańczyła przy tej muzy-
ce. Dużo radości sprawiały „mechaniczne konie” policji drogowej, 
karetka pogotowia i wóz strażacki. Wszyscy panowie z niezwykłą 
cierpliwością i uczuciem zajmowali się uczestnikami festynu.

– Po dwuletniej nieobecności byliśmy stęsknieni spotkań i wspólnej 
zabawy. Staliśmy się jeszcze bardziej bliscy sobie. Była to dla wszyst-
kich najlepsza lekcja wychowawcza – podkreśla Cecylia Chrząścik.

Red. KB 

Łąka pod zamkiem w Korzkwi na koniec lata stała się krainą bajek

jemy. Imprezie towarzyszył targ 
rękodzieła i ekożywności i napo-
jów zlokalizowany bezpośrednio 
pod murami zamku i w parku 
pod zamkiem Korzkiew. Rów-
nież odbył się piknik w postaci 
rekreacyjno-sportowych atrakcji 
dla rodzin zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zielonkach.

Dziękujemy za pomoc w organi-
zacji i dowozu agregatu Przed-
siębiorstwu Usług Komunalnych 
w Zielonkach, za udostępnie-
nie świetlicy Ośrodkowi Szkol-
no-Wychowawczemu Korzkiew, 
strażakom z OSP Grębynice 
za kierowanie ruchem podczas 
Juromanii oraz w szczególny 
sposób chcemy podziękować 
Szkolnemu Klubowi Wolonta-
riatu z Przybysławic oraz opie-
kunkom Małgorzacie Kruczek 
i Annie Bełzowskiej za nieoce-
nioną pomoc przy organizacji 
konkursów i biegu oraz wręcza-
niu medali.

Projekt pt. „Juromania w gminie 
Zielonki 2022” realizowany jest 
przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Rodziny i Społeczności 
Wiejskiej ZACHARIASZ w ra-
mach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie turystyki i krajo-
znawstwa w 2022 roku pn. „Ma-
łopolska Gościnna – III edycja”, 
we ścisłej współpracy z Cen-
trum Kultury, Promocji i Rekre-
acji w Zielonkach, Zamkiem 
Korzkiew, Muzeum Hebla i Gale-
rii Barwy Ziemi oraz Parafii Korz-
kiew.

Katarzyna Żak

Juromanii towarzyszyły występy 
na scenie
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Złota francuska jesień 
czyli spotkanie na 
10-lecie współpracy
Rok temu goszcząc przyjaciół z partnerskiego miasteczka 
francuskiego Hersin-Coupigny m.in. w Korzkwi powiedzie-
liśmy sobie na pożegnanie – do zobaczenia za rok w Her-
sin-Coupigny. I to się udało – zespół Folklove i Jurajska 
Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki a także przedstawi-
ciele samorządu gminy i instytucji gminnych wyjechali do 
Francji, by od 8 do 10 października wziąć udział w spot-
kaniach, występach i wycieczkach zaplanowanych przez 
gospodarzy na jubileusz. – Żeby podkreślić naszą radość 
zorganizowaliśmy tutaj trochę obchodów, które mamy 
nadzieję się Wam spodobają i pozwolą spędzić znowu 
fantastyczny czas – powiedział na powitanie mer Hersin-
-Coupigny Jean-Marie Caramiaux.

Samorząd naszej gminy reprezentowali przewodniczący Rady 
Gminy Zielonki Mirosław Golanko i wiceprzewodnicząca Marzena 
Gadzik-Wójcik oraz wicewójt gminy Arnold Kuźniarski, a gminne 
szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej 
Krzysztof Lepiarczyk i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Korz-
kwi z siedzibą w Przybysławicach Regina Styn. Wśród delegacji 
był Paweł Grabka, kierownik ośrodka wypoczynkowego w Korzkwi, 
Piotr Hejnold z jednostki OSP w Zielonkach i Marek Płachta, dyrek-
tor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, występu-
jący również w składzie zespołu Folklove jako tancerz. Rozmowy 
tłumaczyła Małgorzata Sularczyk, niemal od początku zaangażo-
wana we współpracę, a Dział Promocji, Informacji i Współpracy 
CKPiR, który koordynował przygotowania do wizyty z polskiej stro-

ny, reprezentowała Katarzyna 
Białek. 

Nasza delegacja stacjonowa-
ła w Parc d’Ohlain, malowniczo 
położonym, zielonym tere-
nie rekreacyjnym. W krajobra-
zie Nord-pas-de-Calais, tak jak 
i w sąsiedztwie bazy, nie bra-
kuje charakterystycznych hałd, 
znaleźliśmy się bowiem na te-
renie dawniej górniczym, gdzie 
przed stu laty węgiel wydoby-
wało wielu emigrantów z Polski. 
Niedawno w Nord-pas-de-Cala-
is obchodzono 100 lat polskiej 
emigracji na podstawie umowy 
między rządami Polski i Francji, 
kiedy to po tym, jak w I wojnie 
światowej zginęło 1,5 mln Fran-
cuzów, Polacy przyjechali pra-
cować w kopalniach. – W 1916 
roku nasze rządy podpisały po-
rozumienie i zaczęła się podróż 
z Polski do Francji wykwalifiko-
wanych kadr górniczych – mówił 
na spotkaniu Arnold Kuźniarski, 
zastępca wójta gminy Zielonki, 
wtrącając wątek osobisty – Mój 
dziadek, ojciec mojej mamy, uro-
dzony w 1902 roku przybył z tą 
emigracją do Lille i podjął pra-
cę jako górnik, gdzieś w okoli-
cy Lille, przepracował tutaj 10 
lat, urodziła się tutaj moja ciocia 
i wujek. 

Potomkami polskich emigran-
tów w sporej liczbie są obec-
ni mieszkańcy regionu, również 

Delegacja z gminy Zielonki wraz z francuskimi partnerami pod ratuszem w Hersin-Coupigny
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w Hersin-Coupigny, miastecz-
ku, na którego czele stoi od 
2008 roku mer Jean-Marie Ca-
ramiaux, który w swoim pro-
gramie wyborczym przed laty 
zapowiadał zbliźniaczenie (ju-
melage) z polską gminą. Dzięki 
pośrednictwu innego Francuza 
Elie Gervois, zaangażowanego 
w działalność solidarnościową 
dla polskich robotników w cza-
sach komunistycznego reżimu, 
a po przemianach 1989 roku 
choćby w pomoc dla polskich 
powodzian, udało się nawiązać 
kontakt między oboma samo-
rządami. 

Współpracą między gminą Zie-
lonki a miastem Hersin-Co-
upigny zajmuje się we Francji 
Komitet Współpracy Hersin-Co-
upigny Zielonki oraz samorząd 
francuskiego miasta – na czele 
z Monique Lecompte, zastępcą 
mera m.in. do spraw komunika-
cji oraz przewodniczącą komite-
tu Annie Iwinski. Jest przy nich 
wiele zaangażowanych w orga-
nizację spotkań osób. Stąd trzy 
dni pobytu zieloneckiej delegacji 
zaplanowano z sercem – w pro-
gramie znalazły się wycieczki 
do sławnego Arras, na wybrze-
że Cote d’Opal i do akwarium 
Nausica, a także msza święta 
w polskim kościele w Noeux-les-
-Mines.

– Nasze kontakty nie utrzymały-
by się gdyby nie zaangażowa-
nie wielu osób w obu gminach. 
Mam tu na myśli starania Urzędu 
Gminy Zielonki i Centrum Kultu-
ry, Promocji i Rekreacji w Zielon-
kach, by nasze kontakty były 
żywe oraz niezastąpioną dzia-
łalność Komitetu Partnerstwa 
Hersin-Coupigny – Zielonki, któ-
rym kieruje Annie Iwinski oraz 
przedstawicieli gminy Hersin-
-Coupigny z Monique Lecompte, 
z którymi utrzymujemy stały kon-
takt. W tym miejscu dziękuję za 
organizację pobytu delegacji 
w tych dniach, ciekawy program, 
możliwość prezentacji polskiej 
kultury we Francji, życzliwość 
i gościnność. – napisał w liście 
do pana mera Bogusław Król, 
wójt gminy Zielonki, nie mogąc 
osobiście wziąć udziału w spot-
kaniu.

Zespół Folklove i Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki wystąpili 
z zespołami z Francji

W programie pobytu znalazły się wycieczki do interesujących miejsc

Młodzieżowa Rada Miasta Hersin-Coupigny z samorządowcami 
i przedstawicielami instytucji z gminy Zielonki

W Hersin-Coupigny odsłonięto tabliczkę upamiętniającą dekadę przyjaźni
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Zespół Folklove oraz kapela pod kierownictwem Jana Regulskiego 
byli we Francji wyczekiwani – przyjaciele z Francji mieli możliwość 
oglądać i słuchać ich występów podczas pobytu w Polsce. Polskie 
tańce, stroje, pieśni zauroczyły działających w Radzie Miejskiej Her-
sin-Coupigny na spotkaniu 8 października jak i wszystkich gości 
festiwalu folklorystycznego 9 października, które to wydarzenia mia-
ły miejsce w sali przy ratuszu Hersin-Coupigny. Podczas festiwalu 
obok polskich artystów wystąpili Kalina Culture et Tradition z Cour-
celles-les-Lens w tradycyjnym repertuarze oraz Expression Danse 
z Marles les Mines z tańcem nowoczesnym.

10 lat, które minęły w marcu tego roku od podpisania umowy o part-
nerstwie to pierwsza taka okrągła rocznica, zostanie po niej pa-
miątka w postaci tabliczki w merostwie, a także upominków, jakimi 
uzupełniliśmy „polską półkę” pana mera. Dzięki użyczeniu przez 
OSP Zielonki samochodu i podjęciu trudu podróży nim przez Euro-
pę przez część delegacji udało się przywieźć francuskim przyjacio-
łom szopkę krakowską, tym razem nie w miniaturze, ale w dużym 
formacie, wykonaną przez ludowego artystę z gminy Zielonki – Ja-
nusza Macałę-Wrześniowskiego. Pan mer dostał też m.in. pendrive 

na kolejne zdjęcia ze wspólnych 
spotkań oprawiony symbolicz-
nie w węgiel i bursztyn, a także 
kolaż zdjęć z 10 lat kontaktów.

Przypomnijmy, że z partner-
ską dla gminy Zielonki francu-
ską gminą Hersin-Coupigny 
w ciągu 10 lat współpracy wy-
mieniliśmy już orkiestry, chó-
ry, a także grupy młodzieżowe. 
8 marca 2011 roku i 10 marca 
2012 roku to dwie ważne daty 
w historii kontaktów gminy Zie-
lonki i francuskiego miastecz-
ka Hersin-Coupigny – pierwsza 
z nich to podpisanie porozu-
mienia o intencji współpracy 
w Zielonkach, druga – jego po-
twierdzenie w Hersin-Coupig-
ny. Kontakty polsko-francuskie 
nabrały w 2012 roku tempa za 
sprawą wyjazdu Parafialno-
-Gminnej Orkiestry Dętej z Zie-
lonek do francuskich przyjaciół. 
8 października tego roku orkie-
stra wystąpiła na Jarmarku Eu-
ropejskim. We wrześniu 2013 
roku gościliśmy orkiestrę Har-
monie du Commerce wraz z to-
warzyszącą jej delegacją na 
Przeglądzie Orkiestr Dętych. 
Młodzieżowy chór Fermata wraz 
z przedstawicielami samorządu 
gminy Zielonki przebywał w pół-
nocnej Francji od 29 kwietnia do 
3 maja 2016 r. Od 8 do 11 grud-
nia 2017 r. do gminy Zielonki 
zawitał chór Chant’Hersin i dele-
gacja oficjalna z Hersin-Coupig-
ny. Od 15 do 22 września 2019 
roku w Hersin-Coupigny gości-
li uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Korzkwi, w październiku 
2021 roku doczekaliśmy rewizy-
ty przyjaciół z Francji, a w paź-
dzierniku 2022 r. obchodziliśmy 
wspólnie 10-lecie partnerstwa 
w Hersin-Coupigny jak opisano 
wyżej. 

Nie przeszkodziła tym razem 
pandemia, wojna na Ukrainie 
zsolidaryzowała – w czasie po-
między naszymi spotkaniami 
przyjaciele z Francji przekazali 
darzy rzeczowe dla uchodźców 
z Ukrainy stacjonujących w gmi-
nie Zielonki. Na prawdziwą przy-
jaźń nie ma mocnych.

KB, IO

Merowi Hersin-Coupigny Jean-Marie Caramiaux podarowano szopkę 
krakowską autorstwa Janusza Macały-Wrześniowskiego

Folklove został przyjęty entuzjastycznie
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Boże Narodzenie 
w Hersin-Coupigny
Północ Francji z Polską łączy wiele więzi. Masowa emigra-
cja po I wojnie światowej zaowocowała mnóstwem rodzin 
z polskimi korzeniami. W obcym kraju Polacy nadal kulty-
wowali swoje tradycje – dziś robią to wnukowie polskich 
emigrantów. 

Domy z polskimi korzeniami kultywują tradycje związane z adwen-
tem i Bożym Narodzeniem, polskie i francuskie. Na stole obok ma-
rynowanego śledzia lądują ostrygi – francuska kolacja wigilijna to 
okazja, by raczyć się „owocami morza”, czyli rozmaitymi małżami 
i morskimi skorupiakami; świąteczne kotlety schabowe ustępują 
miejsca indykowi w kasztanach.

Świątecznie przystrojona choinka towarzyszy od lat zarówno Pola-
kom, jak i Francuzom. Wśród francuskich zwyczajów – w Normandii 
zwykło się rozpalać ogień pod wielkim polanem za pomocą nadpa-
lonych resztek polana z ubiegłego roku, by kontynuować szczęście 
i powodzenie; w Akwitanii obchodzono ulice z pochodnią recytując 
oracje zapewniające ochronę plonów i domów; w Prowansji obcho-
dzi się święto 13 deserów – na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Je-
zusa z 12 apostołami, stół dekoruje się pszenicą i ostrokrzewem; 
w Szampanii rodzice chrzestni przyrządzają dzieciom gofry przed 
Pasterką; w Burgundii na świąteczny stół serwuje się ślimaki w so-
sie pietruszkowym. Bretania zachowała zwyczaj dekorowania drew-
na wstążkami i kropienia go wodą święconą oraz sypania solą, by 
nadchodzący rok przyniósł powodzenie. Sabaudia świętuje pącz-
kami z nadzieniem jabłkowym lub pigwowym. Jak się ma polska 
tradycja? W bliźniaczym Zielonkom Hersin-Coupigny prężnie dzia-
ła komitet współpracy z Polską. Większość osób zaangażowanych 
w jego działania ma polskie korzenie, choć poza kilkoma osobami 
pamiętają już tylko pojedyncze zwroty po polsku. Z rozrzewnieniem 
wspominają polskie kolędy śpiewane przez dziadków przy wigilij-
nym stole. Gdy dzieci nucą część refrenów to nawet jeśli przekręcają 
słowa, ma to dużo uroku.

Część rodzin idzie na tradycyjną Pasterkę, która odbywa się po 
południu. Therese Dieval wspomina dzielenie się opłatkiem, któ-
re w rodzinie kultywuje się do teraz. To tradycja nieznana Francu-

Lokalne polskie przysmaki nieodzownie towarzyszą Targom Bożonarodzeniowym w Hersin-Coupigny 
(fot. Service Info Hersin-Coupigny)

zom, ale Polacy niosą ją z sobą 
w każdy zakamarek świata. 
Therese śmieje się, że typowo 
polską herbatę do ciasta zastę-
pują szampanem. Czyż może 
być coś bardziej francuskiego 
niż szampan? Tradycyjnie towa-
rzyszy świątecznym posiłkom. 

W rodzinie Annie Iwiński opłat-
kiem dzielą się w Wigilię lub 
w pierwszy dzień świąt, zależy 
kiedy rodzina spotka się przy 
wspólnym stole. Zostawiają ta-
lerz dla zabłąkanego wędrowca. 
Annie pilnuje, żeby pod choinką 
znalazła się szopka, a w adwen-
cie musi w domu być wieniec 
z czterema świeczkami. Na wi-
gilijnym stole goszczą kluski 
z makiem – zwyczaj przywiezio-
ny przez babcię z okolic Pozna-
nia, ale także foie gras – pasztet 
z gęsiej wątróbki,towarzyszący 
francuskim rodzinnym kolacjom 
wigilijnym. Obok typowej dla 
francuskich świąt babki droż-
dżowej pieką makowiec, a tak-
że śpiewają kolędy, bo zarówno 
Annie, jak i jej mąż Stasiu mówią 
po polsku. 

W miasteczku odbywają się tar-
gi bożonarodzeniowe, gdzie 
można dostać bardzo dużo tra-
dycyjnych polskich produktów 
i wyroby rękodzieła. Bardzo wie-
le domów ozdabia się polskimi 
motywami ludowymi, od kilku 
lat mieszkańcy również mogą 
uczęszczać na lekcje języka 
polskiego. Mają nadzieję, że 
zaowocuje to utrzymaniem pol-
skiej tradycji w ich rodzinach.

Małgorzata Sularczyk
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Herody
– Herody to grupa obrzędowa związana ze świętami Bo-
żego Narodzenia, mocno osadzona forma kolędowania 
w naszym regionie – mówi Wojciech Karwat, animator zie-
loneckiej grupy Herodów działającej przy CKPiR. Przychyl-
nie przyjmowani w domach kolędują od Wigilii przez całe 
święta Bożego Narodzenia, aż do 2 lutego. – Zwerbowali 
mnie jako muzykanta, miałem może 15–16 lat, chodziłem 
z grupą łączoną Zielonki-Trojanowice. Pamiętam, jak przy-
szli do mnie i zaproponowali wyjazd z grupą za granicę. 
Do wyjazdu nie doszło, ale zostałem jako muzykant – opo-
wiada pan Wojciech.

Nazwa grupy wzięła się od miejsca akcji – dworu króla Heroda, 
oprócz króla występują Marszałek, Hetman, Żołnierze, Ułan Pol-
ski, Turek, Śmierć i Diabeł oraz Żyd – przedstawiciel mądrego na-
rodu, wprowadzający też elementy komizmu. Tradycyjnie występują 
wyłącznie mężczyźni, zdarzają się Anieli z brodami. Herody z Ow-
czar odwiedzają wszystkie chętne domy we wsi. W ostatnich latach 
uzbierali w ten sposób pieniądze na cele charytatywne – kilka tysię-
cy złotych. 

W Zielonkach pracę z grupą Herodów Wojciech Karwat rozpoczął 
w 1995 r. Uczestnicy grupy się zmieniają, są coraz starsi, zmie-
niają stan cywilny i rodzinny, ale wciąż znajdują czas, by nieść ra-
dość. W 2020 r. zieloneckie Herody obchodziły 25-lecie. W starszym 
komplecie strojów kolędują po domach, w nowszym na konkur-
sach. Na ścianie złote i srebrne spinki i rozety z ogólnopolskiego 
przeglądu grup kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej z trudem 
się mieszczą. Konkurs jest wymagający – pan Karwat do przeglą-
du staje z tradycyjną heligonką – instrumentem przypominającym 
małą guzikową harmonię, którego miech w zależności od kierun-
ku działania wydaje różne dźwięki, nawet jeśli przyciska się te 
same klawisze. – Opanowanie heligonki nie jest łatwe – wtóruje mu 

Wiesław Sioła z grupy owczar-
skich Herodów. 

W Bukowinie Tatrzańskiej zie-
loneckie Herody 7 razy zdo-
były pierwsze miejsce. Po 
zwycięstwie obowiązuje rocz-
na karencja – nie można wziąć 
udziału w kolejnym. Ale gmina 
Zielonki ma więcej reprezentan-
tów – Herody z Owczar godnie 
depczą po piętach Herodom 
z Zielonek! Również zdobywa-
ją nagrody, zwyciężyli w jubi-
leuszowej 50. edycji festiwalu. 
Wiesław Sioła z uśmiechem 
opowiada o początkach grupy 
– Skrzyknęliśmy się spontanicz-
nie. Po dożynkach padło hasło, 
zebrało się kilku chłopa i tak ja-
koś już kilka lat sobie kolędu-
jemy. Teraz jest nas dwunastu. 
Mamy na koncie dużo sukce-
sów, choć grupa jest stosunko-
wo młoda, a na czas pandemii 
zawiesiła działalność. Wystę-
powaliśmy w Polsacie (podob-
nie jak grupa z Zielonek – red.). 
Spotykamy się co tydzień, żeby 
próbować. W tym roku na Rynku 
będziemy występować z okazji 
naszego dziesięciolecia!

– Chodzenie z Herodami to 
w ogóle rodzinna tradycja Kar-
watów – wyznaje pan Wojciech 
– mój ojciec chodził jeszcze 
w czasach okupacji. Zdarzyła im 
się bardzo niebezpieczna sytua-
cja, gdy musieli wybronić kolegę 
grającego rolę Żyda – niemiec-
cy żołnierze z trudem dali się 
przekonać, że to przebieraniec. 
A rolę Śmierci syn odziedziczył 
po moim bracie, który chodził 
z Herodami przez kilkanaście lat.

W 2017 r. pan Karwat powołał 
do życia grupę Małe Herody. 
Jeździł z prelekcjami po wszyst-
kich szkołach w gminie i zebrał 
chętnych do dziecięco-młodzie-
żowej grupy kolędniczej. To nie-
łatwa praca – dzieci i młodzież 
mają w obecnych czasach mnó-
stwo atrakcyjnych alternatyw 
i nie garną się już tak bardzo do 
kultywowania dawnych tradycji. 
Trzeba wierzyć, że Herody prze-
trwają, gdy dorosną ich mali ko-
ledzy. 

Małgorzata Sularczyk

Herody można spotkać na Rynku Głównym w Krakowie podczas Dnia 
Gminy Zielonki
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Z pasji i miłości do 
tworzenia
Przed nami 80. Jubileuszowy Konkurs Szo-
pek Krakowskich. Wśród nich znajdzie się 
szopka twórcy z naszej gminy Janusza 
Macały-Wrześniowskiego, byłego sołty-
sa Korzkwi. W 2016 roku został on przyjęty 
w poczet członków Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych w kategorii szopkarstwo. 
Wykonane przez niego pięknie zdobione 
szopki krakowskie można było podziwiać 
m.in. w CIS w Zielonkach, podczas gmin-
nych imprez kolędniczych i Dnia Gminy 
Zielonki na Rynku Głównym w Krakowie. 
Prowadził także warsztaty tworzenia szopek 
organizowane przez CKPiR w Zielonkach.

Pierwszą szopkę pan Janusz Macała-Wrześniow-
ski zbudował w latach sześćdziesiątych. Wtedy 
nie było takich możliwości, jak teraz. Nie było ma-
łych żarówek, więc wnętrze oświetlało się świecz-
kami. Okienka były zasłonięte kolorową bibułką.

– Od tej bibułki zajęła się szopka, a od szopki cho-
inka – śmieje się pan Janusz.

W jego królestwie na parterze domu w Korzkwi 
znaleźć można mnóstwo kolorowych i błyszczą-
cych elementów, materiałów, brokatu.

– Przez ten brokat żona eksmitowała mnie z moją 
pracą z salonu. Był wszędzie! Na szczęście wspie-
ra mnie w tej pasji i cierpliwie znosi, gdy znikam, 
żeby dłubać przy konstrukcji.

Zbudowanie szopki jest bardzo czasochłonne. 
W zasadzie robi ją cały rok. Przy każdej pan Janusz 
spędza około tysiąca godzin. To bardzo precyzyj-
na praca, używa skalpela i pęsety, żeby rozmieś-
cić drobne detale. Pytany o projekt śmieje się, że 
wszystko ma w głowie. Pamięta o dochowaniu wa-
runków: szopka musi być symetryczna, zawierać 

Każda szopka to praca na około tysiąc godzin

Szopkę Janusza 
Macały-Wrześniowskiego 
podziwiać można 
podczas Dnia Gminy 
Zielonki na Rynku 
Głównym w Krakowie

architektoniczne elementy charakterystyczne dla 
Krakowa, musi być utrzymana w konkretnych ko-
lorach. Jury składa się z m. in. architektów i plasty-
ków, jest bardzo wymagające. 

Inspiracji szuka w czasie spacerów po starym mie-
ście. 

– Ludzie w zasadzie nie widzą nic ponad linią wzro-
ku. Gdyby kazać im spacerować Floriańską z gło-
wą podniesioną do góry, nie wiedzieliby, gdzie są. 
A ja zadzieram głowę i tam znajduje wspaniałe ele-
menty architektury.

Na ścianie mnóstwo dyplomów. Większość cho-
wa w szafie, bo nie ma ich gdzie eksponować. 
Z dumą uruchamia szopki z poprzednich lat, bar-
wne, rozświetlone. 

– Szybki robię z kolorowej plexi. Teraz coraz trud-
niej o materiały. Na szczęście jest internet. Pa-
miętam, żeby zaopatrzyć się między wrześniem 
a grudniem, bo potem wszystkie materiały znika-
ją... Kończy się sezon i staniolu nie uświadczysz.

Trzy moduły tegorocznej szopki są już skończone. 
Czas na wieże.

– Mam nadzieję że się wyrobię... Trochę krzepią 
mnie wiadomości od kolegów szopkarzy, że też 
najwięcej roboty wykonują na finiszu.

Szopka z 2020 r. zamiast gwiazdy ma koronawirus 
ze złotym ogonem, a pod oknami drugiej kondyg-
nacji widać transparent ze znakiem Strajku Kobiet.

– Chcę szopką reagować na rzeczywistość. Choć 
też trzeba być ostrożnym, bo tyle się dzieje, że 
trudno to byłoby umieścić w jednym egzempla-
rzu. W tym roku chciałbym zareagować na wojnę 
w Ukrainie, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię.

Martwi się, że młodzież nie garnie się do kontynu-
owania tradycji. 

– Teraz są inne czasy, wszyscy zabiegani. A taka 
szopka wymaga dużo pracy. Ale nie tracę ducha 
i jadąc z szopką pod Adasia na Rynek już mam 
w głowie przyszłoroczny projekt!

Małgorzata Sularczyk
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Tydzień Kultury 
Ludowej i Święto Stroju 
Krakowskiego w gminie 
Zielonki
Od 10 do 14 października w gminie Zielonki obchodzili-
śmy Tydzień Kultury Ludowej zwieńczony Świętem Stroju 
Krakowskiego, który zgodnie z uchwałą Rady Gminy odbył 
się 15 października, a który objęła honorowym patronatem 
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. W obchody ty-
godnia włączyły się wszystkie gminne szkoły podstawowe 
i przedszkola oraz część prywatnych. Przy wsparciu Biblio-
teki Publicznej w Zielonkach wraz z filiami, dzieci i młodzież 
poznawały tradycje i zwyczaje „małej Ojczyzny”, a naj-

częściej rozmawiano o stro-
ju krakowskim. W sobotę 
podczas I Święta Stroju Kra-
kowskiego w Zielonkach 
bohaterem dnia był właśnie 
strój krakowski – haftowane 
gorsety, przyozdobione ce-
kinami i sutaszem oraz kaf-
tany krakowskie mieniły się 
w październikowym słońcu. 

W ramach Tygodnia Kultury Lu-
dowej młodsze klasy ze Szko-
ły Podstawowej w Zielonkach 
zwiedzały Izbę Regionalną dzia-
łającą przy zieloneckiej książni-
cy. Starsi uczniowie mogli wziąć 
udział w szkolnym konkur-
sie plastycznym. Odbywały się 
prelekcje i wykłady. Podsumo-
waniem tych działań był Dzień 
Edukacji Narodowej z pasowa-
niem uczniów klas pierwszych 
i wizytą gości z podhalańskiej 
Morawczyny. Uczniowie ze 
szkoły w Woli Zachariaszow-
skiej uczestniczyli w tematycz-
nych zajęciach bibliotecznych 
na temat lokalnego dziedzi-
ctwa kulturowego. Z kolei szko-
ła w Bibicach zorganizowała dla 
swoich wychowanków wystawę 
oraz wykłady poświęcone kultu-
rze ludowej. Wśród prelegentów 
znaleźli się: dyrektor Publicznej 
Biblioteki w Zielonkach Mariusz 
Zieliński, radna gminy Zielon-
ki i przewodnicząca Koła Se-
niora z Węgrzc Zofia Kot, sołtys 
Węgrzc i radna gminy Magdale-
na Listoś, przedstawicielka Rady 
Rodziców Izabela Mól-Trusko-
laska i Katarzyna Żak, zastępca 
dyrektora CKPiR w Zielonkach. 
Trzy grupy z Przedszkola Samo-
rządowego w Węgrzcach z sie-
dzibą w Bibicach miały okazję 
zwiedzić Izbę Bibicką. Małych 
gości ubranych w stroje krakow-
skie powitał sołtys Bibic i rad-
ny gminy Tadeusz Łysek, który 
oprowadził przedszkolaki po bi-
bickiej ekspozycji, opowiedział 
o Bibicach oraz zwrócił uwagę 
na historyczne zdjęcia wiszące 
w budynku. Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole Samorządowe 
w Przybysławicach również przy-
gotowało dla swoich podopiecz-
nych szeroki wachlarz zajęć. 

Nagrodę Wójta Gminy Zielonki „za upowszechnienie folkloru i dziedzictwa 
kulturowego gminy Zielonki” otrzymał Mariusz Zieliński

Tydzień Kultury Ludowej odbywał się m.in. w szkole w Zielonkach
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Uczniowie klas drugich i przedszkolaki uczestni-
czyły w zajęciach bibliotecznych na temat stroju 
krakowskiego. Dzieci odwiedziły członkinie Koła 
Regionalnego „Tradycja” oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce. 
W szkolnej bibliotece można było oglądać wysta-
wę materiałów poświęconym strojowi krakowskie-
mu. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Mali 
Wielcy” w Brzozówce i Niepublicznego Przed-
szkola „Zaczarowany Ołówek” w Giebułtowie. 

W sobotę w Centrum Integracji Społecznej w Zie-
lonkach podczas Święta Stroju Krakowskiego, 
jego inicjator – dyrektor Biblioteki Publicznej Ma-
riusz Zieliński – powitał gości: wójta gminy Zie-
lonki Bogusława Króla, Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka, Wojewodę Małopolskie-
go Łukasza Kmitę, wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego Łukasza Smółkę, starostę Powia-
tu Krakowskiego Wojciecha Pałkę, proboszcza 
parafii w Zielonkach ks. kan. Tadeusza Kozaka, 
wicedyrektora Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu Piotra Gąsienicę, prze-
wodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława 
Golanko wraz z wiceprzewodniczącymi: Marze-
ną Gadzik-Wójcik, Krzysztofem Olawskim i Ryszar-
dem Krawczykiem oraz radnych gminy Zielonki. 
Zaproszenie przyjęli także przewodniczący Rady 
Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj oraz radni po-
wiatu – Wojciech Karwat i Jarosław Raźny. Przyby-
li także sołtysi z terenu gminy Zielonki, delegacje 
Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń oraz haf-
ciarki, kultywujące tradycyjny haft „od Zielonek”, 
przedstawicielki KGW z sąsiednich gmin – z Cia-
nowic (gm. Skała), z Masłomiącej (gm. Michało-
wice) oraz Kryspinowa (gm. Liszki). Wśród gości 
nie zabrakło przedstawicieli oświaty i kultury – dy-
rektor Samorządowego Przedszkola w Zielonkach 
Kingi Dziedzic, wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Bibicach Elizy Emerli oraz dyrektora Cen-
trum Kultury, Promocji i Rekreacji Marka Płachty. 
Przedszkolaki z Zielonek podczas występu arty-
stycznego zatańczyły z Lajkonikiem. Scenografia 
programu została stworzona pod kierownictwem 
Katarzyny Olesińskiej i Katarzyny Orzechowskiej. 
Scenariusz przygotowała Kinga Dziedzic, zaś cho-
reografię i reżyserię opracowała Magdalena Łopa-
cińska z CKPiR w Zielonkach.

Po odczytaniu okolicznościowego listu od wice-
prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotra Glińskiego nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą po-
trawę kuchni regionalnej „Zielonecki Smaki 2022”, 
którego organizatorami byli Gmina Zielonki i Bi-
blioteka Publiczna w Zielonkach – Izba Regional-
na w Zielonkach, przy współpracy z Małopolskim 
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Jego 
celem było gromadzenie i upowszechnianie re-
ceptur na tradycyjne potrawy i produkty regio-
nalne, które zachowały się na terenie gminy 
Zielonki, a także promowanie bogactwa i różno-
rodności lokalnych tradycji kulinarnych wsi pod-
krakowskiej. Warunkiem udziału w konkursie było 

Zaproszenie na Święto Stroju Krakowskiego przyjął 
m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk

Strój krakowski to jeden z wyróżników gminy Zielonki, 
jej marka

Promotorom stroju zależy, by przyjął się w każdym 
pokoleniu

Na folklorystyczne święto w gminie Zielonki przybyli 
goście z Podhala
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przygotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej, motywem przewod-
nim był pasztet. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczestników 
spośród wszystkich kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz nie-
formalnych grup z terenu naszej gminy. Zwycięzcą pierwszej edycji 
„Zieloneckich Smaków” zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Bibi-
cach, miejsce II zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, 
a III – Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzo-
zówce. Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król wraz z wicedyrektorem 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Piotrem 
Gąsienicą wręczyli wszystkim uczestniczkom pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki.

Jurajska Kapela Folklorystyczna gminy Zielonki z CKPiR zaprezento-
wała repertuar, na który złożyła się wiązanka popularnych piosenek 
i melodii krakowskich. 

Bogusław Król, wójt gminy Zielonki, podziękował wszystkim miesz-
kańcom gminy za kultywowanie zwyczaju noszenia i wytwarzania 
tradycyjnego stroju krakowskiego według historycznego wzoru „od 
Zielonek”. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Golanko podkre-
ślił, jak ważnym jest dbanie przez samorząd oraz liczne nieformalne 
grupy i samych mieszkańców o historyczny strój krakowski, o tradycję 
Pucheroków i Herodów, wszelkie tego typy inicjatywy będą się spo-
tykały z przychylnością i aprobatą Rady Gminy Zielonki. Zaapelował 
do radnych, aby dla podkreślenia rangi Święta Stroju Krakowskiego 
ustanowionego uchwałą Rady Gminy Zielonki, co roku, radni tej i przy-
szłych kadencji, uczestniczyli w sesji rady odbywającej się w paź-
dzierniku w tradycyjnych strojach krakowskich lub z ich elementami.

Najważniejszym punktem programu było wręczenie Nagrody Wójta 
Gminy Zielonki „za upowszechnianie folkloru i dziedzictwa kulturo-
wego gminy Zielonki” założycielowi Izby Regionalnej w Zielonkach 
i inicjatorowi ustanowienia Święta Stroju Krakowskiego w gminie 
Zielonki Mariuszowi Zielińskiemu. Nagrodę wręczyli Bogusław Król 
i Mirosław Golanko. Laudację wygłosiła wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Zielonki Marzena Gadzik-Wójcik, członek kapituły przyznają-
cej nagrodę, podkreślając szczególne osiągnięcia dyrektora M. Zie-
lińskiego na rzecz rozwoju kultury, folkloru i etnografii, podnoszenia 
ich jakości, wnoszenia istotnego wkładu w poszerzenie i promocję 
oferty kulturalnej na terenie gminy Zielonki.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu przygotowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach „Nasze Zielonki 
– ostoja tradycji” oraz projekcja nagranego przemówienia preze-

sa Kraków Airport Radosława 
Włoszka.

Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita odczytał list Pierwszej 
Damy RP – Agaty Kornhauser-
-Dudy – pani prezydentowa ob-
jęła obchody I Święta Stroju 
Krakowskiego honorowym pa-
tronatem, lecz z powodu innych 
obowiązków nie mogła osobi-
ście gościć w Zielonkach.

Do gości słowa skierowali także 
Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Łu-
kasz Smółka i Starosta Powiatu 
Krakowskiego Wojciech Pałka. 
Prócz wymienionych listy oko-
licznościowe i gratulacje na-
desłali dyrektor Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa w War-
szawie Katarzyna Zalasińska, 
dyrektor Narodowego Insty-
tutu Kultury i Dziedzictwa Wsi 
Katarzyna Saks, dyrektor Pań-
stwowego Muzeum Etnogra-
ficznego w Warszawie Robert 
Zydel, pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa do spraw Kultu-
ry – Robert Piaskowski, prezes 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego 
Anna Weronika Brzezińska i Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego Oddział Kraków 
Łukasz Sochacki. 

– Jesteśmy świadomi, że nie by-
łoby dzisiejszego święta, gdyby 
nie było depozytariuszy kultu-
ry materialnej, czyli wszystkich 
was tu zgromadzonych. Dzięki 
waszej postawie ludowe dziedzi-
ctwo gminy Zielonki było, jest, 
a dziś jestem w pełni przekona-
ny, że będzie trwać nadal w po-
staci zwyczaju noszenia stroju 
krakowskiego jako wyrazu mani-
festacji uczuć narodowych w na-
szej „małej Ojczyźnie”. Dzięki 
wam przetrwa on w przedszko-
lach, szkołach, Kołach Go-
spodyń Wiejskich, w parafiach 
– powiedział Mariusz Zieliń-
ski zapraszając wszystkich do 
wpisywania się w wystawionej 
pamiątkowej „Kronice Święta 
Stroju Krakowskiego w gminie 
Zielonki”, po czym rozpoczęła 
się biesiada.

KG, JR, red. IO, KB

Od uczniów w strojach krakowskich w szkole trudno oderwać wzrok
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„Chłopstwo. 
Historia bez 
krawata”
„Czy spacerujemy po par-
ku, czy zmierzamy osied-
lową drogą na przystanek, 
chodzimy po dachu historii” 
– pisze w swojej najnowszej 
książce Mateusz Wyżga. Pi-
sze i o nas – mieszkańcach 
podkrakowskich wsi, z dzia-
da pradziada, lub – coraz 
częściej – z wyboru.

Wydane jesienią tego roku przez wydawnictwo Znak „Chłopstwo. 
Historię bez krawata” M. Wyżgi czyta się jak dobrą powieść. Choć 
jest to książka historyczna, to napisana ze swadą, barwnym języ-
kiem, pełna osobistych dygresji i nawiązań do literatury. Wpisu-
je się w nurt spojrzenia na wieki przeszłe nie od strony wielkich 
rodów, bitew, wojen i dyplomatycznych sporów, lecz widzianych 
z perspektywy chłopstwa. I autor robi to w bardzo świeży, ożyw-
czy sposób. 

„Gdy miałem 23 lata zostałem sołtysem rodzinnej wsi Dziekano-
wice w gminie Zielonki. W wieku 40 lat objąłem stanowisko pro-
fesora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jestem 
dzieckiem wsi i historykiem, dlatego część duszy oddałem przyro-
dzie, rolnictwu i społecznictwu, drugą – dociekliwości badawczej. 
Połączyła je historia lokalna, czyli przeszłość najbliższej okolicy, 
i chęć zgłębienia dziejów mojej chłopskiej rodziny.”(…) – pisze au-
tor o sobie w „Chłopstwie”. Stąd znajdziemy w książce przykłady 
z historii np. Batowic, Dziekanowic, Węgrzec i wspomnienie Hen-
ryka Banasia, założyciela najstarszej w Polsce izby regionalnej  
w Bibicach. 

Znamy historię przez pryzmat arystokratycznych rodów, ziemiań-
stwa. Jednak znacznie mniej wiemy o losach niższych stanów spo-
łecznych, rzadziej mówią o nich historyczne źródła. Kiedy pojawili 
się chłopi jako grupa społeczna na ziemiach polskich? Czy chłopi 
przypisani byli do ziemi? Czy mogli uciec, bezkarnie osiedlić się 
gdzie indziej, rozpocząć nowe życie i czy to mogło przynieść im 
korzyści? Jak osiągali awans społeczny? Czy się buntowali, wal-
czyli, negocjowali? Jak to wyglądało na przestrzeni wieków? Kiedy 
zaczęli identyfikować się narodowościowo? Na te i wiele innych in-
trygujących pytań barwnie odpowiada Mateusz Wyżga w „Chłop-
stwie”. Jak przeczytamy na okładce – „Pokazuje nam prawdziwy 
obraz polskiego chłopstwa i polskiej wsi, wolny od mód i stereoty-
pów. Dociera do istoty tego, czym jest wieś w nas, jak wpływa na 
nasze życie i czego nas uczy. W pogoni za ekoświatem pozwala 
nam spojrzeć za siebie. Tam, na polskiej wsi, to za czym gonimy, 
mają od wieków”. Większość z nas – czas to przyznać – wywodzi 
się z jednak z chłopstwa. Zatem książka Mateusza Wyżgi będzie 
jak zajmująca gawęda o przeszłości przodków, opowiadana przez 
dziadka przy ognisku – po pracowitym dniu, spędzonym na wy-
kopkach – z której wiele się dowiemy i w której wiele nas zaskoczy.

Na koniec ciekawostka – pierw-
sza książka Mateusza Wyżgi, 
wówczas magistra, wydana 
w 2009 r., nosiła tytuł „W tej 
pięknej ziemi. Gmina Zielon-
ki od średniowiecza do cza-
sów współczesnych” i była 
pierwszą historyczną mo-
nografią gminy w powiecie  
krakowskim, prawdopodobnie 
również w Małopolsce. Wydaw-
cą książki była gmina – byliśmy 
wówczas prekursorami, wkrót-
ce zaczęły powstawać kolejne 
tego typu pozycje, monogra-
fie historyczne, finansowane 
i wydawane przez samorządy. 
Miałam przyjemność wówczas 
być jedną z pierwszych osób, 
którym dane było przeczytać 
dzieło Mateusza Wyżgi w rę-
kopisie i pracować nad przy-
gotowaniem go do druku, jako 
książki – wraz z pracownikami  
Działu Promocji, Informacji 
i Współpracy CKPiR w Zielon-
kach. Dziś gratuluję Ci Mateu-
szu kolejnej świetnej książki. 
I dziękuję – było mi ogromnie 
miło wyruszyć razem z Tobą 
w tę podróż. 

Ostatnie egzemplarze mono-
grafii „W tej pięknej ziemi. Gmi-
na Zielonki od średniowiecza do 
czasów współczesnych” moż-
na jeszcze zakupić stacjonar-
nie w Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach i przez 
internet w księgarni poczytaj.pl.

Małgorzata Kmita-Fugiel
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Z seniorami po szlakach 
Krakowa
11 października i 8 listopada Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało wycieczki do Kra-
kowa dla seniorów. Pierwsza miała charakter artystyczny, 
a druga to wyprawa szlakiem wielkiej, narodowej historii 
i sztuki.

W październiku seniorzy wraz z Sebastianem Szczepanikiem i Igą 
Bodzioch z CKPiR dotarli do Muzeum Sztuki Współczesnej, zna-
nego jako MOCAK, gdzie oprócz poruszającej wystawy czasowej 
«Polityka w sztuce», zwiedzili kolekcje stałe oraz bibliotekę prof. 
Mieczysława Porębskiego, cenionego historyka sztuki i przyjaciela 
krakowskiej awangardy artystów. – W gabinecie tym mogliśmy po-
dziwiać obrazy takich twórców współczesnej sztuki jak Jerzy Nowo-

Październikowa wycieczka miała charakter artystyczny

W listopadzie seniorzy odwiedzili miejsca narodowej dumy

sielski, Witkacy, Tadeusz Kantor 
czy Maria Jarema, którzy to dali 
milowe podwaliny pod to, co 
sztuką współczesną w Polsce 
dzisiaj nazywamy – relacjonuje 
Sebastian Szczepaniak. 

Następnie wycieczka skierowa-
ła się do Bazyliki Ojców Fran-
ciszkanów, aby podziwiać 
polichromie autorstwa Stanisła-
wa Wyspiańskiego oraz jego wi-
traże. Dowiedzi eli się również, 
dlaczego największy z nich – 
szkło witrażowe „Bóg Ojciec 
– Stań się!” nazywane jest testa-
mentem duchowym i artystycz-
nym mistrza.

W listopadzie już liczniejsza 
grupa 44 seniorów z gminy Zie-
lonki uczestniczyła w wycieczce 
do Krakowa, którą rozpoczę-
to od Skałki. Rys legendy o św. 
Stanisławie oraz o wyekspo-
nowanych reliktach ołtarza ze 
śladami męczeńskiej krwi św. 
Stanisława nakreślił Sebastian 
Szczepaniak. Grupa odwiedzi-
ła również Kryptę Zasłużonych, 
gdzie znajduje się grób Stani-
sława Wyspiańskiego. Następ-
nie uczestnicy zobaczyli kościół 
Ojców Bernardynów – jeden 
z najpiękniejszych świątyń ba-
rokowych w Krakowie. Ostatnim 
punktem na tej drodze był koś-
ciół św. Piotra i Pawła. 

Po kawie i ciastku na wawelskim 
wzgórzu panie przewodnicz-
ki porwały zwiedzających we 
wnętrza królewskiej rezydencji. 
W prywatnych apartamentach 
królewskich podziwiali słyn-
ny obraz Dosso Dossiego „Jo-
wisz malujący motyle”, płótno 
Petera Bruegla „Karczma pod 
Świętym Michałem”, „Martwą 
naturę” Willema Claesza Hedy 
czy twórczość Botticellego. Na 
sam koniec zostawiono zbro-
jownię i odnowiony Skarbiec 
Koronny. 

Sebastian Szczepaniak
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Seniorów rozbawił pokaz wnuczek (w tej roli dziewczynki) i babuszek 
(w tej roli chłopcy, na zdjęciu)

W gminie Zielonki spotkania brydżowe odbywają się kilka razy w tygodniu

Gminny Dzień Seniora
23 października w Centrum Integracji Społecznej w Zielon-
kach odbył się Gminny Dzień Seniora – seniorzy na swoje 
święto przybyli licznie. Organizatorzy zapewnili występy ar-
tystyczne, smaczny poczęstunek i tańce.

Uroczystości rozpoczęła wicedyrektor Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach Katarzyna Żak witając gości w progach CIS/
CKPiR. Następnie nadszedł czas na część artystyczną: jako pierwsi 
zaprezentowali się najmłodsi artyści z Samorządowego Przedszkola 
w Zielonkach. Zatańczyli humorystyczną scenkę rodzajową z sym-
patycznymi babuszkami (w tej roli chłopcy) i ich wnuczkami (w tej 
roli dziewczynki). Dzieci zachęciły seniorów do wspólnej zabawy.

Kolejnym punktem programu 
był występ chóru Bel Canto pod 
kierunkiem Wojciecha Karwata. 
Panie dały popis wokalny, a za-
raz po nich przyszedł czas na 
śpiew Męskiej Scholi Cantorum 
„Vox” z Zielonek, która zaczęła 
od pięknego wykonania „Boga-
rodzicy”, aby przejść do żwa-
wych piosenek i utrzymanych 
w tonie nostalgiczno-patriotycz-
nym. W finale panowie uraczyli 
również sporą dawką humoru.

Ostatni występ w programie 
przypadł w udziale zespoło-
wi Bibiczanie z towarzyszeniem 
muzyków z Jurajskiej Kapeli Folk-
lorystycznej pod kierownictwem 
Jana Regulskiego. Zespół prze-
niósł nas w świat piosenek ludo-
wych o prawdziwej miłości.

Wojciech Karwat zapewnił 
przednią zabawę na parkie-
cie w rytm znanych i lubianych 
przebojów muzycznych, a na 
sam koniec ostatni goście słu-
chali muzyki na żywo na dwa 
akordeony i skrzypce.

Tegoroczny Gminny Dzień Se-
niora zapewne na długo zapisze 
się w pamięci.

Sebastian Szczepaniak

Turniej Brydża Sportowego

Po pandemicznej przerwie znów przyszedł czas na roz-
grywki brydżowe w Centrum Integracji Społecznej w Zie-
lonkach, 22 października brydżyści rywalizowali o Puchar 
Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielon-
kach. Zwycięzcami turnieju została para Grzegorz Soko-
łowski i Jerzy Zając z Częstochowy, drugie miejsce zajęli: 
Katarzyna Chmielińska i Andrzej Szubryt, a na trzecim miej-
scu uplasowali się Stefan Łysek i Jacek Rąpała.

– W zawodach uczestniczyły 44 
osoby. Była to największa fre-
kwencja w dotychczasowych 
zawodach jakie organizowa-
ło CKPiR. W tym roku gościli-
śmy zawodników z Częstocho-
wy, mieszkańców naszej gminy 
i gmin ościennych – relacjonu-
je dyrektor CKPiR Marek Płach-
ta. Uczestnicy skierowali gorące 
podziękowania dla władz gmi-
ny Zielonki za organizację tego-
rocznego turnieju.

W gminie Zielonki brydż trzyma 
się mocno. Zaczęło się w 2013 r. 
od wtorków brydżowych, dziś 
brydżyści w naszej gminie spo-
tykają się trzy razy w tygodniu 
w Bibicach – w poniedziałki 
i wtorki w remizie OSP Bibice 
i w czwartki w Domu Ludowym 
w Bibicach. Do spotkań zachęca 
propagator tego sportu, i sportu 
w ogóle, były radny gminy Zie-
lonki z Bibic Stefan Łysek.

Red. IO
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… w samorządowym Przedszkolu w Zielonkach…

… w Centrum Integracji Społecznej z Biblioteką Publiczną i sołectwem 
Zielonki…

11 listopada świętowano z Centrum Kultury, Promocji I Rekreacji w hali sportowej, jego siedzibie…

Świętowanie 
Niepodle-
głości w gmi-
nie Zielonki
Wspólne odśpiewanie hym-
nu, spotkania patriotyczne 
i występy artystyczne – tak 
świętowaliśmy Dzień Nie-
podległości w naszej Małej 
Ojczyźnie m.in. w Zielon-
kach, Węgrzcach i Korzkwi.

11 listopada, po Mszy Świętej 
za Ojczyznę, którą odprawiono 
w kościele parafialnym w Zie-
lonkach mieszkańcy gminy mo-
gli uczestniczyć we wspólnym 
świętowaniu, które zorganizo-
wało Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach wraz ze 
Szkołą Podstawową w Zielon-
kach. Uroczystość odbyła się 
w zieloneckiej hali sportowej. 
Jako pierwsza wystąpiła Para-
fialno-Gminna Orkiestra Dęta 
w Zielonkach pod batutą Woj-
ciecha Karwata, a po nich polo-
neza oraz kujawiaka z oberkiem 
zatańczyli członkowie zespo-
łu Folklove. Zespół, który nie-
dawno gościł z występami we 
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Francji przygotowywał się do 
występu pod okiem instruktorki 
CKPiR Magdaleny Łopacińskiej. 
Zespół Folklove nie tylko zatań-
czył, ale także i zaśpiewał wraz 
z dziećmi z zespołu Czerwone 
Korale m.in. „Przybyli ułani pod 
okienko” oraz „Szara Piechota”. 
Utwory patriotyczne zaśpiewały 
także dzieci z chóru Mezzoforte 
oraz z oddziału przedszkolnego 
0 „C”, a krakowiaka zatańczyła 
młodzież z klas ósmych Szkoły 
Podstawowej w Zielonkach.

11 listopada punktualnie o go-
dzinie 12.00 przy obelisku Sta-
nisława Wyspiańskiego, zebrali 
się mieszkańcy Węgrzc, rodziny 
i sąsiedzi. Wspólnie zaśpiewa-
no najpierw Mazurka Dąbrow-
skiego, a później kolejne utwory 
ze Śpiewnika Polskich Pieśni 
Patriotycznych przygotowanego 
na to wydarzenie. Miejscowość 
Węgrzce została udekorowa-
na na biało-czerwono przez 
uczniów szkoły w Bibicach, 
przedszkolaki i panie wycho-
wawczynie z przedszkola „Kubi-
siowy Ogród” oraz panie z KGW 
„Przyjaciele Węgrzc”, które zor-
ganizowały tegoroczne, listopa-
dowe obchody.

Na Wieczór Niepodległości 
w Zielonkach zaprosiła Bibliote-
ka Publiczna w Zielonkach oraz 
sołectwo Zielonki. Koncert Pieśni 
Patriotycznych zaprezentowała 
Jurajska Kapela Folklorystyczna 
Gminy Zielonki kierowana przez 
Jana Regulskiego. Do wspólne-
go, patriotycznego śpiewania 
zachęcali sołtys Zielonek Włady-
sław Orzechowski oraz dyrektor 
biblioteki Mariusz Zieliński.

10 listopada Stowarzyszenie 
Korzkiew zorganizowało dzie-
siąte patriotyczne spotkanie 
w XIV-wiecznym zamku w Korz-
kwi. W części artystycznej wy-
stąpiła Orkiestra Korzkiew pod 
batutą Michała Kwiatkowskiego.

Występy patriotyczne i wspólne 
śpiewy – tak też świętowały dzie-
ci i nauczycielki z Samorządo-
wego Przedszkola w Zielonkach 
wraz z zaproszonymi gośćmi. 

KB
Dla niepodległej śpiewano, grano i tańczono, na zdjęciu Folklove

… na balu w zamku w Korzkwi…

… przy obelisku Stanisłąwa Wyspiańskiego w Węgrzcach
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Chwała bohaterom 
poległym za Ojczyznę
21 września na cmentarzu parafialnym w Zielonkach odby-
ła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego grobu 
wojennego, którego renowacja została sfinansowana w ra-
mach zadania realizowanego przez Powiat Krakowski.

Mogiła dwóch nieznanych żołnierzy poległych w 1939 r. została odnowiona

Biało-czerwoną ułożono pod Dębem Wolności

Święto patrona szkoły w Woli Zachariaszowskiej 
– marszałka Józefa Piłsudskiego

Narodowe Święto Niepodległości to dla jednej ze szkół 
w naszej gminie szczególna okazja, by uczcić swojego 
patrona. W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległoś-
ci, 10 listopada 2022 r., w szkole  obchodzono Święto 
Patrona Szkoły, Józefa Piłsudskiego. Uroczystość roz-
poczęła się akademią, którą rozpoczął dyrektor szkoły 

W mogile spoczywa dwóch nie-
znanych żołnierzy Wojska Pol-
skiego poległych na terenie 
parafii Zielonki w czasie kampa-
nii wrześniowej w 1939 r. Nowy 
nagrobek wykonano z jasnego 
granitu, a na frontowej ścianie 
został umieszczony wizerunek 
orła wojskowego według wzo-
ru z 1919 r. Inicjatorem podjęcia 
prac renowacyjnych był Ma-
riusz Zieliński, przewodniczący 
Gminnego Zespołu ds. Opieki 
nad Zabytkami Gminy Zielonki 
i Społeczny Opiekun Zabytków 
na obszarze gminy Zielonki oraz 
członek rady parafialnej w Zie-
lonkach.

W poświęceniu odnowionej mo-
giły wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych Powiatu 
Krakowskiego w osobach Sta-
rosty Krakowskiego Wojciecha 
Pałki i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Krakowskiego Piotra 
Goraja oraz władz samorządo-
wych gminy Zielonki w osobach 
wójta gminy Zielonki Bogusła-
wa Króla i wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Zielonki Marzeny 
Gadzik-Wójcik. Obecni byli tak-

Krzysztof Lepiarczyk. Ucz-
niowie w pięknych słowach 
uczcili pamięć tych, któ-
rym zawdzięczamy wolną 
Polskę. Całą uroczystość 
uświetniały patriotyczne 
pieśni w wykonaniu szkol-
nego chóru. Na zakoń-
czenie wszyscy uczniowie 
klas najmłodszych zaśpie-
wali wzruszającą piosenkę 
„Co to jest niepodległość”.

Dzień ten obfitował w wiele 
atrakcji dla uczniów. Po ape-
lu wszyscy uczniowie udali się 
przed szkołę, aby tam złożyć 
w hołdzie pomalowane ka-
mienie przed Dębem Niepod-
ległości, tworząc flagę Polski. 
Następnie najmłodsi  malowa-
li wielkoformatowe kolorowanki 
z Józefem Piłsudskim i upamięt-
niające Święto Odzyskania Nie-
podległości oraz oglądali filmy 
edukacyjne przybliżające po-
stać Józefa Piłsudskiego.
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Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach wzięli 
udział w rajdzie upamiętniającym Jerzego Kukuczkę

Rajd ku pamięci
7 października w Istebnej odbył się jubileuszowy XX Rajd 
imienia Jerzego Kukuczki, który jest organizowany corocz-
nie przez oddział PTTK w Wiśle przy współpracy z Urzędem 
Miasta Wisła i Urzędem Gminy Istebna. Honorowy patronat 
obejmuje nad nim pani Cecylia Kukuczka, wdowa po Je-
rzym Kukuczce. Celem imprezy jest popularyzacja turysty-
ki, poszerzenie wiedzy o osiągnięciach Jerzego Kukuczki, 
propagowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów 
Beskidu Śląskiego oraz bezpieczeństwa w górach.

Uczniowie klasy 6a, 7a i 7b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przybysławicach, któremu patronuje Jerzy Kukuczka, udali się 
wczesnym rankiem do malowniczej miejscowości, jaką jest Istebna, 
aby wziąć udział w wydarzeniu. Piękna, słoneczna pogoda, wspa-
niałe okraszone jesienną aurą widoki zapierały dech w piersiach, 
a górskie szlaki w cudownej październikowej odsłonie zachęca-
ły do wędrówek. Pozytywna energia uczestników oraz moc atrak-
cji sprawiły, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy! W pamięci na 
długo pozostanie wizyta w Izbie Pamięci Jerzego Kukuczki, w któ-
rej wdowa po alpiniście, Cecylia Kukuczka, zgromadziła fotografie 
z jego wypraw, sprzęt wspinaczkowy, jakim się posługiwał, meda-
le, odznaczenia oraz książki. A co najważniejsze, o tym wszystkim 
sama osobiście opowiada.

Wspólnie spędzony czas był okazją do rozmów, zabaw i gier, które 
zostały przygotowane przez organizatorów. Śmiałkowie mogli spró-
bować swoich sił w prowadzonych na boisku konkurencjach: sko-
kach w workach, strzelaniu z łuku, przeciąganiu liny i grze terenowej. 
Odbył się także konkurs, w którym reprezentanci szkół mogli wyka-
zać się wiedzą o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim. Uczeń naszej 
szkoły – Adam Piestrzyński z klasy 7b zdobył wyróżnienie, co zasłu-
guje na uznanie, ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników.

Wyrazy wdzięczności należą się całemu kierownictwu Rajdu imienia 
Jerzego Kukuczki za ogromne zaangażowanie włożone w jego przy-
gotowanie. Ich i innych osób, w tym przewodników górskich, praca 
daje możliwość młodzieży naszej szkoły do corocznego uczestni-
ctwa w jakże ważnym zdarzeniu, które każdego roku z pewnością 
zapisuje się w ich pamięci jako pięknie i wartościowo przeżyty dzień.

Renata Madej 

że radni powiatowi: Wojciech 
Karwat i Wojciech Bosak oraz 
radne gminne: Aneta Szablow-
ska i Anna Leginowicz. Społecz-
ność Zielonek reprezentował 
sołtys Władysław Orzechowski.

W uroczystościach uczestniczył 
ponadto poczet sztandarowy ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Zielonkach wraz dy-
rektor Bożeną Nowak oraz re-
prezentacja ubranych w stroje 
krakowskie dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola w Zielonkach 
pod opieką wicedyrektor Kata-
rzyny Olesińskiej.

Koszty koniecznych prac kon-
serwatorskich w ramach zada-
nia „Remont grobu wojennego 
dwóch żołnierzy Wojska Pol-
skiego na cmentarzu parafial-
nym w Zielonkach” to łącznie 
36 000 zł. Środki na odrestauro-
wanie nagrobka pochodzą z do-
tacji celowej otrzymanej przez 
Powiat Krakowski z budżetu Wo-
jewody Małopolskiego w wyso-
kości 35 000 zł, przy wkładzie 
własnym Powiatu w wysokości 
1 000 zł.

Natalia Janisz

Uczniowie klas 4–8 w tym dniu 
mogli zdobyć „voucher – d zień 
bez pytania”. Jednak, aby go 
otrzymać musieli wykazać się 
sporą wiedzą historyczną. Za 
każde poprawnie wykonane 
zadanie otrzymywali piecząt-
ki na specjalnej karcie. Wśród 
zadań były: krzyżówka nie-
podległościowa, test wiedzy 
o Józefie Piłsudskim, puzzle 
z wizerunkiem Józefa Piłsud-
skiego, rozpoznanie ekwipunku 
żołnierza, zaśpiewanie piosen-
ki patriotycznej, ułożenie składu 
potraw regionalnych, rozpozna-
nie znanych osób na zdjęciu 
oraz wyjaśnienie słów w mowie 
gwarowej. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem wykonywa-
li zadania, jednocześnie bawiąc 
się i ucząc.

Święto wpisało się w realizację 
międzynarodowego projektu 
edukacyjnego „Z kulturą mi do 
twarzy”, w którym szkoła bierze 
udział.

Barbara Piątek, red. IO
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Koncert charytatywny dla 
DPS Batowice
W pogodny, jesienny wieczór w Domu Ludowym w Bibi-
cach odbył się koncert charytatywny na rzecz Domu Po-
mocy Społecznej w Batowicach. Koncert pod hasłem 
„Wyspiański. Sztuka Pomagania” zorganizowali: Projekt 
Wyspiański w Gminie Zielonki, sołectwa Batowice i Bibice, 
a inicjatorem projektu był Tomasz Kostecki. Hojnych gości 
obdarowano rękodzielniczymi upominkami przygotowany-
mi przez podopiecznych DPS Batowice, a także na stoi-
skach Biblioteki Publicznej i Niepublicznego Przedszkola 
Happy Kids Academy z Zielonek.

Ten, kto przyszedł nie miał czasu na nudę, a wszystkie muzyczne 
gusty zostały zaspokojone. Niezwykle wartki scenariusz wydarzenia 
pozwolił zakosztować klasyki, jazzu i rocka przez, bez mała, dwie 
godziny.

Pierwszy wystąpił chór z Bibic Psallite Deo, przy akompaniamen-
cie i pod batutą głównodowodzącej Marty Przybyły. Podczas gdy 
dwa pierwsze utwory („Look at the world” Johna Ruttera oraz pieśń 
„Grajek” Stanisława Moniuszki zawierały nutkę zadumy, nostalgii 
i refleksji, to dwa kolejne roztańczyły całą salę – chór zaproponował 
muzykę gospel („Plenty Good Room” Kirby Shaw) oraz bajeczny 
swing („Doo Dub Dah” Lorenza Maierhofera).

Następnie przyszedł czas na prezentację Niepublicznej Szkoły Mu-
zycznej im. K. Komedy w Bibicach. Różne składy instrumentalne 
dzieci i młodzieży zaproponowały arcyciekawe spojrzenie na świat 
muzyki, począwszy od kompozycji Jana Sebastiana Bacha, przez 
Leonarda Cohena, Mariusza Matuszewskiego, na utworach Marka 
Grechuty skończywszy. Zabrzmiało m.in. „Hallelujah” i „Dni, których 
jeszcze nie znamy”. Wreszcie wkroczył na scenę jazzband „Wienia-
wa” w młodzieżowym składzie, który porwał publiczność aranżacja-
mi znanych standardów jazzowych. 

Przed finałowym występem zespołu rockowego „Los Sostenidos” 
harcerze przekazali zebraną kwotę, ponad 3700 zł, na ręce przed-
stawiciela Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Sam koncert 
w wykonaniu polsko-hiszpańskiej grupy rozgrzał temperamentem 
wszystkich, którzy towarzyszyli muzykom do końca.

Przepiękna inicjatywa, bardzo udany koncert, gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego.

Sebastian Szczepaniak

Dla DPS Batowice wystąpił m.in. chór Psallite Deo

 „Przyjaciele Brzozówki” 
promują gminę Zielonki 
na Kaszubach

Na zaproszenie Koła Go-
spodyń Wiejskich Kieł-
pinianki od 23 do 25 
września 2022 r. Koło 
Gospodyń Wiejskich 
„Przyjaciele Brzozówki” 
uczestniczyło w spotkaniu 
z kołami gospodyń wiej-
skich z kaszubskich wsi. 
W malowniczej miejscowo-
ści Kiełpino na integracyjnej 
biesiadzie członkowie koła 
wymienili się doświadcze-
niami z członkiniami KGW 
Kiełpinianki, KGW Brodnica 
Górna i Bëlnè biôłci. 

Głównym celem wyjazdu była 
promocja walorów ziemi kra-
kowskiej i prezentacja stro-
ju regionalnego. Na spotkaniu 
członkowie kół wystąpili w stro-
jach regionalnych, a Mariusz 
Zieliński, dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Zielonkach, wygło-
sił prelekcję o historii i walorach 
stroju krakowskiego. Referat 
spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Nasze koło zapre-
zentowało repertuar wokalny 
z terenu Małopolski, a nasi go-
spodarze zaśpiewali w języku 
kaszubskim. Na wspólnej bie-
siadzie odbyła się degustacja 
tradycyjnych potraw ziemi ka-
szubskiej oraz małopolskiej. 

Z obu stron padły deklaracje 
o wzajemnej współpracy. 

Spotkanie to było możliwe dzię-
ki wsparciu finansowemu Wójta 
Gminy Zielonki.

KGW „Przyjaciele Brzozówki”

Gospodarze i goście zaprezentowali 
się w swoich regionalnych strojach
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Jubileuszowa płyta 
Fermaty
Młodzi muzycy i wokaliści wraz z Anną Roj pracują nad 
płytą z okazji jubileuszu 15-lecia działalności zespołu. 
Nagrania miały miejsce w Folwarku Kultura, filii Centrum 
Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz zielone-
ckim kościele.

To już 4. studyjna płyta nagrana przez zespół Fermata. Reper-
tuar, który wybrano, jest bardzo zróżnicowany. To utwory, któ-
re chórzyści wykonywali w ciągu ostatnich kilku lat działalności. 
Na płycie usłyszymy dzieci, młodzież i dorosłych, ponieważ 
w projekt zaangażowani byli uczestnicy wszystkich grup zespo-
łu. Nagrania zorganizowane zostały w Folwarku Kultura w Ow-
czarach. Wśród instrumentalistów pojawili się zaproszeni goście 
co dodatkowo wzbogaciło brzmienie piosenek. Przygotowano 
również dwa utwory wykonane a cappella, w nietypowych, in-
nowacyjnych aranżacjach. Ich nagranie zrealizowane zostało 
w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zielonkach. Nad 
realizacją dźwięku i produkcją czuwa Artur Kaszowski – muzyk, 
producent, kompozytor i fotograf. Utwory a cappella wykonał 
z Fermatą gościnnie chór Coro di Santa Rita z Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Rity w Krakowie, przygotowany przez dyry-
gentkę Agnieszkę Zalewę.

Działania prowadzone są przez Stowarzyszenie Działalności Ar-
tystyczno-Kulturowej Fermata w ramach zadania pt. „Publikacja 
płyty CD z okazji 15-lecia działalności dziecięco – młodzieżowe-
go Zespołu Fermata”, powierzonego Lokalnej Grupie Działania 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w związku z reali-
zacją zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. 
Zachowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD Stowarzysze-
nie Korona Północnego Krakowa poprzez wydanie różnego typu 
publikacji z zakresu ochrony, zachowania lub promocji dziedzi-
ctwa lokalnego – II edycja.

– Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas materialnie przeka-
zując datki na działalność stowarzyszenia. Dziękujemy także za 
wsparcie, współpracę i dobre słowo, które zawsze daje siły do 
działania. Bez wsparcia i życzliwości nie byłoby mowy o realizacji 
tak dużych dla nas projektów – podkreśla Anna Roj.

Red. KB 

Na podsumowaniu projektu również nie 
mogło zabraknąć tańca

15 lat historii zespołu to również pełne radości spotkania w gronie 
przyjaciół

Bibicka integracja

O tym, że taniec zbliża i łą-
czy ludzi mogli się przekonać 
uczestnicy spotkania zorgani-
zowanego przez Koło Integra-
cji Bibic 20 listopada w Domu 
Ludowym w Bibicach. 

Organizatorzy zadbali o różnorod-
ny program artystyczny. Począwszy 
od piosenek rajdowych w wykona-
niu Andrzeja Mroza, pokaz tańców 
latynoamerykańskich, aż po popis 
tanecznych umiejętności w wykona-
niu solistów z Folklove na co dzień 
działających przy CKPiR w Zielon-
kach. Zwieńczeniem imprezy był 
taniec w wykonaniu grupy „Tańce 
Europy” oraz wspólna zabawa. 

Projekt pt. „Taniec zbliża i rozwi-
ja społeczność lokalną” składał 
się z trzech modułów. Pierwszym 
z nich był cykl 11 warsztatów ru-
chowo-tanecznych. Uczestnicy za-
jęć zdobyli wiedzę o tańcach świata 
(narodowych, tradycyjnych, współ-
czesnych z różnych stron świata), 
regionalnych (ludowych np. polka, 
chodzony, Klapok); tańcach linio-
wych (współczesne choreografie ta-
neczne) oraz zabawy integracyjne.

Odbyły się także dwa wyjazdy in-
tegracyjno-edukacyjne dla osób 
uczestniczących w projekcie. Trasa 
wycieczki prowadziła przez Lusła-
wice, Ciężkowice i Kąśną Dolną. 
Uczestnicy wyjazdu gościli w Euro-
pejskim Centrum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego i Arboretum 
w Lusławicach. 

Uczestnicy drugiej wycieczki zwie-
dzili muzeum pamiątek po Janie 
Matejce , zamek w Wiśniczu, bazyli-
kę oraz tężnię solankową w Bochni.

Projekt uzyskał dofinansowanie 
z gminy Zielonki.

KB
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Memoriał im. Kazimierza 
Kruka
W tym roku już po raz drugi odbył się Memoriał im. Ka-
zimierza Kruka. Dzięki staraniom Władysława Kućmierczy-
ka na kortach w Giebułtowie i Pękowicach rozegrano 17 
września ogólnopolski turniej tenisowy kobiet i mężczyzn. 
Zmagania podjęło kilkanaście osób.

W ramach turnieju rozegrano mecze dla kobiet i mężczyzn. Wśród 
kobiet triumfowała Aleksandra Kruk, która po wyrównanej rozgryw-
ce ostatecznie zwyciężyła nad Lucyną Główczak. Miejsce na podium 
zapewniły sobie po dobrych meczach grupowych Marta Bukowska 
oraz Urszula Cieślikowska. 

Mecze grupowe były dynamiczne. W rozgrywkach kobiet wygrały fa-
worytki – młode zawodniczki, które zdominowały finałową czwórkę. 
Wygrała Pola Zaboklicka po finale z najmłodszą uczestniczką turnie-
ju Matyldą Jurek. Trzecie miejsca zajęła również nastolatka Maja Wo-
łos oraz Aleksandra Kruk, której wujkiem był zmarły Kazimierz Kruk. 

Wśród mężczyzn rywalizacja o zwycięstwo była równie emocjonu-
jąca. Ostatecznie to Bartosz Dudek obronił tytuł zwycięzcy sprzed 
roku. W finałowym meczu pokonał Grzegorza Zaleśkiewicza, nato-
miast 3. miejsce zajęli ex aequo Witold Dobosz oraz Artur Życzkowski.

Rozegrany memoriał pokazuje, że tenis w gminie Zielonki stoi na wy-
sokim poziomie i stale się rozwija. Coraz większe zainteresowanie 
tym sportem zarówno wśród graczy jak i kibiców to wynik wielolet-
nich działań lokalnych liderów, którzy promują ten rodzaj rywalizacji. 
Warto również zaznaczyć, że kolejny raz organizatorzy udowodnili, 
że sport może łączyć pokolenia. Wszyscy uczestnicy dostali pamiąt-
kowe medale, a puchary dla zwycięzców trafiły do 8 zawodników.

Specjalne podziękowania za przygotowanie wspaniałej imprezy nale-
żą się tym, którzy czuwali nad całością wydarzenia i podjęli wysiłek or-
ganizacji tego wydarzenia upamiętniającego ważną osobę dla gminy 
Zielonki: Tomaszowi Krukowi (syn Kazimierza Kruka), Władysławowi 
Kućmierczykowi (wicemistrz polski seniorów w tenisie ziemnym, pro-
motor sportu w gminie Zielonki) oraz  Annie Maciaś (sędzia główny).

Dominika Strączy

Tenis prócz wielu innych zalet łączy pokolenia (fot. D. Strączy)

Kampania 
profilaktyczna GOPS – 
Otwórz się na pomoc

Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Zielonkach zaprasza do 
obejrzenia interaktywne-
go materiału dotyczącego 
przeciwdziałania przemocy 
psychicznej i fizycznej wo-
bec dzieci. Kampania nosi 
tytuł „Otwórz się na pomoc” 
i jest dostępna na stronie 
gopszielonki.naszops.pl. 

Inspiracją wykonania filmów 
była chęć pomocy dzieciom, 
szczególnie zapobieganie prze-
mocy rówieśniczej oraz pomoc 
osobom uwikłanym w przemoc 
domową. Na materiał składa się 
film interaktywny, gdzie można 
wybrać scenariusze zdarzeń, 
a na końcu wysłuchać podsu-
mowania psychologa.

W panelu „Posłuchaj historii” 
znalazły się tematy m. in. hejtu 
i przemocy rówieśniczej, w tym 
przemocy w sieci. Na końcu 
materiału filmowego znajdu-
ją  się informacje kontaktowe 
do gminy Zielonki i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zielonkach, w tym m.in. Punk-
tu Informacji i Wsparcia Rodziny.

Kampanię internetowy Dziennik 
Polski promował przez tydzień, 
ale będzie dostępna przez rok. 

W ramach prowadzonej kampa-
nii zostały także rozpowszech-
nione na terenie gminy Zielonki 
egzemplarze gazet – poradni-
ków, w których obok ciekawych 
artykułów poruszających proble-
matykę różnych aspektów i od-
cieni przemocy znaleźć można 
adresy i telefony instytucji udzie-
lających pomocy i wsparcia.

GOPS Zielonki
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jeszcze sporo gospodarstw, gdzie uprawia 
się rolę.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzia-
ło ponad 50 osób. Gości powitali sołtys Dzieka-
nowic Stanisław Czaplak oraz przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich Helena Ptak. W spot-
kaniu uczestniczyli: wójt gminy Zielonki Bogusław 
Król, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Miro-
sław Golanko, dyrektor Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach  Marek Płachta, przewod-
nicząca Gminnej Rady Seniorów Zofia Kupiec-
-Czaplak oraz sołtys Garlicy Duchownej Artur 
Nogieć.

– Było to bardzo miłe spotkanie i dziękuję paniom 
z dziekanowickiego Koła Gospodyń Wspaniałych 
za przygotowanie pysznego poczęstunku – podsu-
mował sołtys S. Czaplak.

Spotkanie integracyjne odbyło się w wyremonto-
wanym budynku sołeckim. W 2021 r. odnowiono 
kuchnię, pomalowano ściany i położono płytki, 
a w tym roku prowadzono prace związane z dużą 
salą. Wstawiono dodatkowe okno i drzwi, dzięki 
czemu z sali można wyjść na ogród. Wymieniono 
także instalację elektryczną i centralnego ogrze-
wania, a odsłonięcie cegły na jednej ze ścian i do-
danie oświetlenia pozwoliło uzyskać atrakcyjny 
wygląd sali.

KB

Spotkanie odbyło się w odnowionej sali budynku 
sołeckiego

Uczniowie z Bibic byli najlepsi w naukach przyrodniczych

Tradycyjne spotkanie po wykopkach 
w Dziekanowicach

Każda okazja jest dobra, jeśli chodzi o inte-
grację. Kierując się tym przesłaniem sołtys 
Dziekanowic Stanisław Czaplak wraz z pa-
niami z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosili 
5 listopada do wyremontowanego budynku 
sołeckiego. To tu odbyło spotkanie nawią-
zujące do ważnego dla mieszkańców zwy-
czaju kopania ziemniaków. W sołectwie jest 

Zwycięstwo uczniów z Bibic 
w ogólnopolskim HackEdu 2022

19 listopada 2022 r. w Tauron Arenie Kra-
ków odbył się największy stacjonarny hac-
kathon w Europie – HackYeah! Uczniowie 
ze szkół podstawowych z całej Polski wzię-
li udział w wyzwaniu #HackEdu, które po-
legało na stworzeniu projektu wymarzonej 
lekcji z Laboratoriami Przyszłości. Pomysły 
można było zgłaszać w czterech obsza-

rach: nauki ścisłe, języki obce, nauki huma-
nistyczne i nauki przyrodnicze. W naukach 
przyrodniczych I miejsce zdobyła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej w Bibicach. 

Uczniowie z Bibic podjęli rywalizację w  składzie: 
z klasy 8f Julia Bienias, Małgorzata Zybura i Filip 
Domin oraz z klasy 8d Florian Kajdy pod opieką 
nauczycielki chemii Małgorzaty Maruszak-Kobas. 
Organizatorem wydarzenia była Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów (Departament GovTech Polska, 
Centrum GovTech). Nagrodą był puchar Ministra 
Edukacji i Nauki oraz laptopy.

„Moja lekcja w szkole jutra” uczniów z Bibic do-
tyczyła budowy atomu z użyciem nowoczesne-
go sprzętu z katalogu „Laboratoria przyszłości”. 
Na wykonanie zadania mieli 4 godziny. Następnie 
prezentowali efekty swojej pracy z zastosowaniem 
gogli VR, klocków LEGO i hologramu 3D. Po za-
kończonej prezentacji brali udział w konkursach, 
pokazie doświadczeń chemicznych. Dla nauczy-
cieli opiekunów czekały warsztaty przygotowane 
przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przy-
szłości. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

Więcej na: www.gov.pl/web/laboratoria/wyzwanie-
-hackedu-rozstrzygniete

Małgorzata Maruszak-Kobas, red. IO
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Laptopy w ramach projektu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” rozdane
Gmina Zielonki w ramach projektu Granty PPGR – Wsparcie rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym rozdała nowy sprzęt komputerowy. Urządzenia mają za zadanie ułatwić 
dzieciom proces nauki, zwłaszcza zdalnej. W ramach tego projektu nowe laptopy otrzy-
mało 33 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych 
narzędzi. Realnym odzwierciedleniem tej potrzeby było złożenie wniosku na pozyskanie środków na 
zakup laptopów w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Wniosek 
spotkał się z aprobatą oceniających – Gmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 000 zł 
w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zakupiony i przekazany sprzęt komputerowy jest jakościowo bardzo dobry, świetnie sprawdzi się zarów-
no w zastosowaniach edukacyjnych jak i rozrywce. Sprzęt komputerowy został dodatkowo wzbogacony 
o dodatkowe akcesoria komputerowe.

GZEAS w Zielonkach 

Nabór na Rozwijanie działalności 
gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o nabo-
rze wniosków na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej, który odbywać się bę-
dzie w terminie od 25 listopada do 12 grudnia 2022 r.

Dokumentację aplikacyjną i pomocniczą znajdą Państwo pod linkiem: http://www.koronakrakowa.
pl/963-nabor-5-2022-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej.

Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Dla zainteresowanych firm przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące wyżej wymienio-
nego konkursu na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej:

• firma musi mieć siedzibę/oddział na naszym terenie (g. Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeń-
czyce, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki);

• firma musi istnieć co najmniej przez 1 rok (w momencie składania wniosku);

• konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy (pełen etat, umowa o pracę) i utrzyma-
nia go przez 3 lata od daty rozliczenia projektu.

Kontakt w sprawie naboru pod nr tel.: 12 346 43 12, 664 067 823, 664 067 821.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
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Kulinarne 
przysmaki 
z gminy 
Zielonki
Pięć przepisów z naszej gminy 
znalazło się w kulinarnej książce, 
prezentującej najciekawsze potra-
wy w ramach projektu „Dziedzi-
ctwo Kulinarne Naszą Atrakcją”. 
Gminę Zielonki reprezentują: Koło 
Gospodyń Wiejskich „Wolanie” 
z Woli Zachariaszowskiej, Koło 
Gospodyń Wiejskich „Przyjacie-
le Brzozówki”, Koło Miłośników 
Kultury w Grębynicach, Koło Re-
gionalne „Tradycja” oraz Grupa 
Zieleńczanie.

Projekt „Dziedzictwo Kulinarne Naszą 
Atrakcją” – akronim DKNA – to efekt 
współpracy trzech Lokalnych Grup 
Działania: Stowarzyszenia Korona Pół-
nocnego Krakowa, Stowarzyszenia 
„Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzy-
szenia Powiatu Wielickiego. Ma na celu 
zachowanie i promocję lokalnych tra-
dycji kulinarnych, animowanie mię-
dzyregionalnej współpracy pomiędzy 
podmiotami działającymi na obszarze 
partnerskich LGD oraz podniesienie 
atrakcyjności obszarów LGD poprzez 
wykorzystanie ich walorów kulinarnych 
i dziedzictwa kulturowego. Efektem 
wspólnej pracy jest publikacja kulinar-
na, która pokaże najciekawsze potrawy 
charakterystyczne dla każdego regionu 
partnerów.

Wydawnictwo ma za zadanie ocalić od zapomnienia produkty lokalne, jak również dorobek i dziedzi-
ctwo kulinarne. Zawiera wybrane przepisy kulinarne pochodzące od Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru 
działania wszystkich partnerów projektu.

 Ponadto w ramach projektu zakupiono maszyny, które ułatwiają pracę i pozwalają wzbogacić zasob-
ność kulinarną Kół Gospodyń Wiejskich (rozdrabniacz, hydroprasa, pasteryzator). 

Odbyła się również wizyta studyjna na teren LGD Puszcza Kozienicka, LGD Powiatu Wielickiego oraz 
LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, która pozwoliła na wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk w zakresie dziedzictwa kulinarnego.

Projekt pt. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” – akronim DKNA w ramach poddziałania 19.3 Przygotowa-
nie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objętego PROW na lata 2014–2020.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, red. KB

„Przyjaciele Brzozówki” są wśród partnerów projektu

W wydawnictwie znajdziemy przepisy na dania obiadowe…

… i słodkości
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USŁUGI HYDRAULICZNE
Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje Centralnego Ogrzewania

Instalacje gazowe

Modernizacja kotłowni

AWARIE

tel. 504 020 040

Chcesz sprzedać działkę lub dom
w Zielonkach i okolicach, 

ale nie wiesz od czego zacząć?
 

Umów się na bezpłatną konsultację!

515-120-344

GEO CONSULTING 
 lokalne biuro nieruchomości

specjalizacja:  gminy Zielonki, 
Wielka Wieś, Zabierzów, Michałowice
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Kasacja – złomowanie pojazdów
Kupię każdy samochód

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

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

Licencjonowane
BIURO RACHUNKOWE
Dostosowane do Twoich potrzeb!

Kompleksowa	obsługa		
firm,	stowarzyszeń,	fundacji

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

e-mail: biuro@pit-vat.pl
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NATURALNE TERAPIE

Hashimoto, Borelioza
Skóra, Jelita, Odporność

Serce - ciśnienie
Płuca- astma 

Wzrok- suchość oka
Cukrzyca

Niepłodność
 Nowotwory

Bóle układu kostnego

     Medycyna ChińskaMedycyna Chińska 
NATUROPATA- ZIELARZ

505 056 856505 056 856

Gabinet czynny od pn.-pt. 10-16
ul.Głowackiego 4/7, Kraków
www.zielarz.krakow.pl
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MEDYCYNA ESTETYCZNA

KOSMETOLOGIA
 • PIELĘGNACYJNA
 • �TERAPEUTYCZNA (TRĄDZIK, RUMIEŃ I INNE) 

OPRACOWANA WE WSPÓŁPRACY Z LEKARZEM  
DERMATOLOGIEM

 • �TERMOLIFTING TWARZY, POPRAWA OWALU,  
ZAGĘSZCZANIE SKÓRY

 • REDUKCJA DRUGIEGO PODBRÓDKA

MODELOWANIE SYLWETKI
 • LIPOSUKCJA KAWITACYJNA
 • ENDERMOLOGIA LPG ALLIANCE
 • STORZ MEDICAL – REDUKCJA CELLULITU

TRYCHOLOGIA 
 • �LECZENIE ŁYSIENIA I CHORÓB OWŁOSIONE  

SKÓRY GŁOWY – DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA,  
OCZYSZCZANIE SKÓRY GŁOWY

PODOLOGIA
 • �LECZENIE CHORÓB STÓP I PAZNOKCI – MODZELE,  

PĘKAJĄCE  PIĘTY,  ODCISKI, WRASTAJĄCE PAZNOKCIE,  
TERAPIA GRZYBICY

MASAŻE
 • PONAD 20 RODZAJÓW TERAPEUTYCZNYCH I RELAKSACYJNYCH

FIZJOTERAPIA
 • INTERWENCYJNA I UROGINEKOLOGICZNA

KRIOTERAPIA
 • LECZENIE ZIMNEM, WSPOMAGANIE ODCHUDZANIA, WZROST ODPORNOŚCI

DIETETYKA

MANICURE I PEDICURE

PUNKT POBRAŃ  

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU  
VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

www.lasymetrie.pl
 +48�690�197�000   recepcja@lasymetrie.pl�

 32-87�Bibice,�ul.�Warszawska�178
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