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Źródło:



Pękowice w gminie Zielonki (wersja artystyczna)

Smok Gminek wczepił się pękowickimi

pazurami w sąsiedni Kraków



Pękowice - fakty
• Ludność (2021): 560 osób (8 sołectw mniejszych, 11 sołectw większych) + Ojcowska Park 

(50 domów x 4 os. = 200)

• Powierzchnia: 135,14 ha – 2,78% powierzchni gminy (piąta najmniejsza miejscowość w 
gminie - po Korzkwi, Garlicy Duchownej, Boleniu i Garliczce)

• Okręg szkolny: szkoła w Zielonkach

• 2 parafie: Zielonki i Giebułtów

• Transport: 2 autobusy 240 i 290, trasa Wolbromska, POK

• Komunikacja społeczna: baza danych licząca ok. 190 adresów mailowych 

• Sklep, restauracja, kawiarnia… - brak 



Nasze motto

Nie pytaj, co twoja wieś może zrobić dla ciebie, 

zapytaj, co TY możesz zrobić dla swojej wsi

J.F. Kennedy

(mniej więcej…)



NASZE ZASOBY



Who is who w Pękowicach

Dźwiga na barkach ciężar władzy…

My łagodnie uśmiechnięci … 

Zawsze za TAK! Śnieg i mróz niestraszne…

Sołtys  

Adam Dąbrowski

Rada Sołecka  

Bożena Boryczko

Witold Rams

Grażyna Markiewicz 

Władysław Ptak 

Roma Toft



Pękowickie NGOs

Stowarzyszenie Perła Pękowic

• Działa od 2011 r.; zarejestrowane w KRS; 38 członków

• Umowa z GZ o administrowanie sportowo-terenów 

rekreacyjnych przez 10 lat (2012-2022)

• Liczne projekty inwestycyjne i społeczne na rzecz 

społeczności Pękowic i GZ, finansowane ze środków 

własnych i pozyskanych z zewnątrz

• Zarząd: Roma Toft; Adam Dąbrowski; Grażyna 

Markiewicz; Agnieszka Łopata; Łukasz Kołodziejczyk

• Maria Wroniewicz-Rams – Kom. Rew. (i nie tylko)



Pękowickie
NGOs

KGW Cud Miód Pękowice
• Działa od września 2022; rejestracja od stycznia 2023; 16 członkiń

• I Świąteczny Dzień Pękowic – 16.12.2022, Udział w I Dniu Stroju 
Krakowskiego, wyróżnienie w konkursie Zieloneckie Smaki

• Zarząd: Agnieszka Gibała, Bożena Jastrzębska, Beata Wachowicz



Pękowickie NGOs

Fundacja Socjometr

• Działa od marca 2013 r.; zarejestrowana w KRS, fundatorzy: m.in. Adam Dąbrowski (sołtys Pękowic)

• Liczne działania na zlecenie m.in: UJ, UMK, CDR, LGD-y, KSOW, Instytut Spraw Publicznych

• Badania społeczne, strategie rozwoju lokalnego, diagnozy lokalne/problemowe, działania partycypacyjne, 
szkolenia  



Infrastruktura – co nas wyróżnia
• Tereny sportowo-rekreacyjne – boisko, kort, plac zabaw, tereny 

rekreacyjne

• Dom(ek) sołecki na Błoniach

• „Pękostrada” – popularna trasa rowerowa do Ojcowa

• Ojcowska Park – 50 domów, ok. 200 nowych mieszkańców!! 

• Maszt komórkowy – nowy „landmark” (nigdzie nikogo nie słychać 
tak dobrze jak w Pękowicach! Nie sposób nas nie znaleźć…)



Projekty inwestycyjne 2011-2022

Prawie wszystkie inwestycje w Pękowicach są finansowane lub współfinansowane ze 

środków zewnętrznych: UE, środków krajowych lub środków Stowarzyszenia „Perła Pękowic”

Projekty UE

• Tereny sportowo-rekreacyjne; 2011 PROW (ok. 1,2 mln zł)

• Chodnik przy ul. Jurajskiej; 2012 PROW (ok. 300 tys. zł)

• Alejki na placu zabaw; 2019 LGD KPK PROW (50 tys. zł) 

• Siłownia zewnętrzna; 2019 LGD KPK PROW (50 tys. zł)



Projekty inwestycyjne 2011 -2022

Projekty inne

• Małopolska Nowatorska Wieś 2021, I miejsce (60 

tys. zł) – dach w domku sołeckim

• Projekt: Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście 

wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać; 

2019-2020 FIO (50 tys. zł) – Ekopark w 

Pękowicach, Żabie Doły w Zielonkach

• Projekt: Nie było nas, był las, nie będzie nas, 

będzie las - parkolas łęgowy w Pękowicach; 2021 

Gaz System SA (10 tys. zł) 



Projekty inwestycyjne 2011 -2022

• Tereny sportowo-rekreacyjne: ławki, piaskownica, zabawki na plac zabaw, 

ogrodzenie, prace modernizacyjne, klomby, tuje, drzewa… - dochody własne 

SPP, 1 % podatku, darowizny) (ok. 38 tys. zł)

• Chatka pod Słoneczkiem; 2022 – praca społeczna – 6 m-cy pracy 3 osób



Aktywność

Działamy sami…

• Sprzątamy Pękowice od 2012 roku

• Bawimy dzieci na Dzień Dziecka od 2017 roku

• Organizujemy pikniki rodzinne od 2012 roku



Aktywność

Działamy sami…

• Bierzemy udział w dożynkach

gminnych, wojewódzkich, 

parafialnych…

• Reprezentujemy Pękowice w 

gminnych zawodach

sportowych



Działamy sami…

• Robimy (i sprzedajemy) ozdoby świąteczne 

przez okrągły rok

• Pomagamy Ukrainie: 2,7 tys. zł i 7 tys. USD

• Piszemy książki

Aktywność



I współpracujemy z innymi… 

• Kobiety w Koronie: uszyliśmy ponad 1000 
maseczek dla Pękowic i całej Gminy Zielonki

• Projekt „Ekospołeczni…”: Bibice, Pękowice 
Węgrzce, Zielonki – najlepszy projekt ekologiczny -
tytuł Ekohero Małopolski 2020!

• Projekt Smart Village: dla całej Gminy Zielonki

• Widok na Zielonki: digitalizacja rowerowych 
tras turystycznych w Gminie Zielonki 

• Rajd rowerowy i piknik międzysołecki: 
z Węgrzcami

• Współpraca z Fundacją Zaczytani.org

Aktywność



Pękowice – Małopolska Nowatorska Wieś 2021



Pękowickie potrzeby
Bezpiecznie pieszo i rowerem. Infrastruktura drogowa:

• Chodnik i ulica na Ojcowskiej (Ojcowska Park, 2 autobusy!)

• Chodnik Rzyczyska/Jurajska

• Trasa pieszo-rowerowa przy „Pękostradzie” / budowa „mijanki”

• Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Cesarskiej/Pękowickiej (do szkoły, kościoła, na 
cmentarz, do Zielonek)

• Nawierzchnia asfaltowa: ul. Kąty, Zakole, Wiśniowa

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:

• Rów odwadniający na Błoniach

• Nowe rozwiązania w trosce o ludzi i zwierzęta („suchy zbiornik” nad Prądnikiem)

Infrastruktura mieszkaniowa:

• Racjonalny nowy plan miejscowy – bez dogęszczania, z troską o obecnych mieszkańców. 



Pękowickie plany (i marzenia)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pękowicach 
??

• Hala łukowa – korty do squasha – siłownia, fitness –
mini golf

• Boisko ze sztuczną nawierzchnią 

• Miejsce na grilla, nowe urządzenia na placu zabaw, 
atrakcje dla młodzieży, mini kąpielisko na Prądniku

• Zagospodarowanie terenu za Prądnikiem na cele 
rekreacyjne („suchy zbiornik”)



Plany (i marzenia), c.d. 
(slajd poglądowy ☺)

1. Wykup terenu dla sołectwa pod dalsze inwestycje (już nam ciasno, a pomysłów i planów bez liku)

2. Wsparcie aktywności integracyjno-animacyjnej i rozwój oferty społeczno-kulturalnej  (wykorzystanie domu sołeckiego); 
pogłębienie współpracy z CKPiR

3. Wykonanie ogrodów retencyjnych (deszczowych) na terenie sołectwa (obszary bioretencyjne)

4. Wymiana oświetlenia na terenie wsi – LED

5. Utworzenie platformy sharingowej dla mieszkańców sołectwa (gminy?) w zakresie komunikacji, wymiany usług i rzeczy

6. Pomalowanie domu sołeckiego farbą antysmogową (ekomural), wydajność 1m2 = jedno dojrzałe drzewo

7. Utworzenie budki booksharingowej (obecnie współpracujemy już z Zaczytani.org)

8. Utworzenie „parku seniora” (za górką saneczkową, utworzenie ścieżek, ławek multimedialnych, miejsca wypoczynku –
nasadzenia pod ten park robimy sukcesywnie od blisko dekady) 

9. Nowe tablice informacyjne

10. Zagospodarowanie terenu zielonego koło domku sołeckiego (tuje odgradzające od drogi, choinka), urządzenie tarasu

11. Zagospodarowanie terenu przy Prądniku (rejon ul. Zakole)

12. Zagospodarowanie zakoli – sadzimy więcej drzew?

13. Rekultywacja łąki kwietnej i remont ścieżek w ekoparku

14. Mostek na Prądniku – przejście do Trojanowic

15. Sklep, kawiarnia, restauracja – warunki dla funkcjonowania 

17.  …… itd. itd. itd. itd…



Dziękujemy za uwagę

Sołectwo Pękowice

• wykorzystane w prezentacji zdjęcia pochodzą z archiwum
Stowarzyszenia „Perła Pękowic” lub sołectwa i prezentują
inicjatywy podejmowane przez i dla mieszkańców sołectwa. Część
zdjęć na slajdzie 20 pochodzi z zasobów Internetu.

• Prezentację przygotowała RToft
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