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Informacje

Trwa Narodowy Spis Powszechny
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie będą się kontaktowali
z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie
uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym lub zalogowały się w systemie spisowym, lecz nie
dokończyły samospisu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania, co spowodowało automatyczne wygaśniecie dostępu do platformy spisowej. Przypominamy też, ze do
30 września wszystkie pozostałe osoby nadal mogą się spisać samodzielnie przez internet.
Przypominamy, że w Narodowym Spisie Powszechnym nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu
się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie
prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy. Spis trwa do
30 września 2021 r. Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, numer identyfikatora oraz hologram, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, okres,
na jaki identyfikator został wystawiony.

Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej:
22 279 99 99. Wszystkie osoby,
które samodzielnie spiszą się
przez Internet, mogą wziąć udział
w loterii. Tę możliwość mają tylko
i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.
Dla osób nieposiadających dostępu do komputera z dostępem
do sieci internet, udostępniono
możliwość dokonania samospisu
w Urzędzie Gminy Zielonki w budynku głównym pok. 202 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Osoba zgłaszająca się do urzędu
winna posiadać przy sobie ważny dowód osobisty oraz informacje o współmieszkańcach.
Udział w Narodowym Spisie
Ludności i Mieszkań 2021 jest
obowiązkowy. Odmowa wzięcia
w nim udziału wiąże się natomiast z karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
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Informacje

Zapraszamy do gminy Zielonki:
• od 27 czerwca do 29 sierpnia na Festiwal Muzyczna Korzkiew – koncerty muzyki klasycznej
w każdą niedzielę o 17.15 w Kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, program
na: festiwalkorzkiew.pl;
• 15 sierpnia na Bieg Tropem Wilczym w Bibicach
– w tym roku organizowany w sierpniu, ze względu
na obostrzenia związane z pandemią, szczegóły
na stronie organizatora: ckpir.zielonki.pl;
• 15 sierpnia do udziału w konkursie Cudowna Moc Bukietów na Najpiękniejszy Bukiet Maryjny, organizowany przez Bibliotekę Publiczną
w Zielonkach, szczegóły na stronie organizatora:
biblioteka.zielonki.org;
• 28 sierpnia na Dożynki Gminy Zielonki w Owczarach, w tym roku CKPiR zamierza je zorganizować we współpracy z sołectwem Owczary,
szczegóły na stronie: ckpir.zielonki.pl;
• 4 września na „Pożegnanie Lata” w Węgrzcach
– piknik rodzinny organizuje sołectwo Węgrzce;
• 4 września na Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach,
szczegóły na stronie: biblioteka.zielonki.org;

• 5 września na XV Przegląd Orkiestr Dętych,
szczegóły na stronie organizatora: ckpir.zielonki.pl;
• 5 września Dzień Otwarty CKPiR w Zielonkach,
podczas którego będzie można się zapoznać
z ofertą zajęć całorocznych Centrum Kultury, szczegóły na stronie organizatora: ckpir.zielonki.pl;
• 12 września na VII Marchewkowy Półmaraton
po gminie Zielonki, szczegóły na stronie organizatora: ckpir.zielonki.pl;
• 18 i 19 września na IV Juromanię w Korzkwi –
szczegóły na stronie organizatora: ckpir.zielonki.pl;
• spotkania Klubu 60+ – we wtorki o 17.00, na
gimnastykę dla seniorów w czwartki w budynku
CKPiR w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A (CIS)
o godz. 10.00 i wykłady Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w „Starej Kuźni” w Węgrzcach w ostatnią
środę miesiąca.
Organizacja przedsięwzięć jest ściśle uzależniona od obostrzeń związanych z epidemią
koronawirusa.
Szczegółowe informacje znajdą się na stronach:
ckpir.zielonki.pl, zielonki.pl, facebook.com/ckpir
i facebook.com/zielonki.

Punkt Szczepień Powszechnych
przeciwko COVID-19 w Węgrzcach
12 maja 2021 r. w Centrum Medycznym
Medikama Sp. z o.o w Węgrzcach przy
ul. Fortecznej 12A, 100 m od drogi krajowej E7, został uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko Covid-19.
Punkty Szczepień Powszechnych organizowane są przez samorządy we współpracy z podmiotem wykonującym działalność
leczniczą w porozumieniu z NFZ.
Dostępne są terminy na szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką Pfizer, pojawiła się też
możliwość zaszczepienia jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Przypominamy, że od
1 lipca drugą dawką można zaszczepić się w dowolnym punkcie w Polsce.
Formy rejestracji:
• infolinia 989;
• e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl;
• e-mail: biuro@medikama.pl;
• tel. +48 12 357 22 91.
Osobom ze stopniem niepełnosprawności N i R
oraz samotnym zapewniamy transport na szczepienie, w tej sprawie prosimy o kontakt z Urzędem
Gminy Zielonki pod nr tel. 12 285 08 50.
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Samorząd

Okiem Wójta
Szanowni Państwo,
w dzisiejszym tekście pozwalam sobie zasygnalizować cztery ważne tematy.
• Szczepmy się przeciwko koronawirusowi, bo tylko takie działanie może złagodzić zapowiadaną czwartą falę pandemii, ochronić nas przed drastycznymi skutkami zakażenia i powikłaniami, zapewnić normalne funkcjonowanie rodzin, szkolnictwa i firm – w tym licznych biznesów
w gminie. Bądźmy odpowiedzialni za nasze dzieci i młodzież, bądźmy odpowiedzialni za siebie,
rodziny – w tym seniorów – i znajomych. To szczególnie młodzież potrzebuje normalności, nauki w szkołach, a nie zdalnego nauczania w domach. W gminie Zielonki są realizowane szczepienia w gabinetach lekarzy rodzinnych oraz w Punkcie Szczepień Masowych w CM MEDIKAMA
w Węgrzcach. Każdy może się zgłosić, a personel na pewno pomoże w rejestracji. W punktach
szczepień są też dostępne różne szczepionki, więc można wybierać. Potrzebna jest szybka decyzja, w czasie kiedy jeszcze nie ma dużej zachorowalności. Apeluję i proszę, szczepmy się.
• W kopciuchach – piecach bezklasowych, można jeszcze palić tylko do 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie zgodnie z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza będzie zakaz. Jest zatem
ostatni czas na skorzystanie z dofinansowania ze środków na wymianę pieca – kopciucha na
piec gazowy w ramach środków, które ma jeszcze gmina Zielonki z puli środków unijnych (na
łącznie 363 piece do wymiany). Podobnie, na mocy umowy gminy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ekodoradcy pracujący w gminie Zielonki
pomagają mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Zachęcam Państwa do kontaktu z ekodoradcami i do korzystania z tych środków finansowych na termomodernizację i wymianę pieców. Szczegóły wewnątrz numeru WLGZ.
• Spisujemy budynki – mamy na to czas tylko 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r.
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca br., każdy właściciel budynku lub jego zarządca ma obowiązek zarejestrować swój obiekt w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Między innymi należy tam wskazać źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, jak
również do ogrzewania wody użytkowej. W przypadku nowo powstałych domów właściciel ma
tylko 14 dni na wypełnienie tego obowiązku.
• Trwa spis powszechny. Każdy mieszkaniec ma obowiązek dokonania spisu członków rodziny
i nieruchomości. Mamy na to czas do września br. Czas szybko biegnie, więc nie odkładajmy realizacji tego obowiązku na ostatnią chwilę.
W poruszonych kwestiach więcej szczegółów można znaleźć wewnątrz numeru WLGZ, jak również na
stronie www.zielonki.pl, lub dzwoniąc do Urzędu Gminy Zielonki.
Bogusław Król
W sprawie aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) cenny będzie Państwa głos. Informacje i formularze znajdują się na stronie zielonki.pl w zakładce po prawej stronie:
Zbiorniki przeciwpowodziowe. Uwagi można zgłaszać do 22 września 2021 r. (termin wydłużono):
1. poprzez przesłanie na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl;
2. pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
3. pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa;
4. ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej).
Uwagi i wnioski do projektów aPZRP będą rozpatrywane przez ministra infrastruktury.
Więcej informacji na ten temat na str. 21–23 tego numeru WLGZ.
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Absolutorium za 2020 r.
17 czerwca 2021 r., podczas XXvIII sesji Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023, radni udzielili wójtowi gminy absolutorium za 2020 r. Na 19 obecnych radnych 19 głosowało
za. Nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zielonki za
2020 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania budżetu za
2020 r. radni głosowali tak samo. Na tej sesji udzielono również wójtowi wotum zaufania.

Dochody budżetu zrealizowano
w wysokości 161 007 472,77 zł
(99,8 proc. planu założonego w uchwale budżetowej na
2020 r.), a wydatki – w wysokości 168 444 955,36 zł (92 proc.
planu). Na inwestycje wydatkowano kwotę 44 223 839,86 zł,
co stanowiło około 26 proc.
ogólnej kwoty wydatków. Na
koniec 2020 r. budżet gminy zamknął się deficytem wynoszącym 7 437 482,59 zł, ze
względu na wyższy nominalny poziom wykonanych dochodów
niż wydatków. Ze sprawozdaniem z wykonania budżetu można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Nominalny wzrost dochodów
w ostatnich latach wynikał ze
znacznego wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa,
zwłaszcza na wypłaty świadczeń
z programu „Rodzina 500+”.
Wysokość dotacji celowych
z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosła w 2020 r.
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40 141 573,91 zł, kiedy w 2019 r. było to jeszcze 29 995 972,77 zł.
Najistotniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy Zielonki
są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
(PIT i CIT) – w 2020 r. wyniosły 49 860 548,19 zł. Udział tych wpływów w ogólnej kwocie dochodów stanowił ponad 31 proc. W latach
wcześniejszych wzrost tych dochodów liczony rok do roku kształtował się na poziomie kilkunastu procent, w 2020 r. w stosunku do
2019 r. dochód ten wzrósł o zaledwie 2 proc. Ubytek częściowo zrekompensowały wyższe wpływy pochodzące z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dochody własne gminy przekroczyły plan o 2 proc. i wyniosły
32 483 378,27 zł, wśród nich najistotniejszym źródłem wpływów były
podatki i opłaty lokalne. 13,9 proc. dochodów gminy stanowiła subwencja oświatowa, otrzymana w kwocie 22 375 026 zł.
Z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły środki w wysokości
13 888 939,54 zł, przeznaczone m.in. na finansowanie budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach POIiŚ oraz dofinansowanie do inwestycji związanych z ochroną powietrza. W trakcie 2020 r.
gmina otrzymała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 120 078 zł, które w całości przeznaczyła na budowę szkoły w Przybysławicach.
Wydatki na inwestycje wyniosły jak wspomniano 44 223 839,86 zł,
wzrosły w stosunku do 2019 r. o 13 proc., dominowały wśród nich
inwestycje oświatowe, zadania drogowe oraz wodno-kanalizacyjne.
Na budowę i modernizację gminnej bazy oświatowej w 2020 r. przeznaczono 17 538 193,64 zł, głównie na szkołę w Przybysławicach.

Samorząd
W 2020 r. zakończono, rozliczono, odebrano i przekazano do
eksploatacji wybudowane w latach 2017–2020 sieci i urządzenia realizowane w ramach
projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki –
IV etap” współfinansowanego
z POIiŚ, za wyjątkiem odcinka
w ul. Długopolskiej. Koszt wydatków poniesionych na ten
cel w 2020 r. to 6 516 650,93 zł.
W grudniu 2020 r. podpisano
umowy na rozszerzenie tego
projektu. Również w 2020 r. miał
miejsce pilotażowy program
mikroretencji w gminie Zielonki „Jestem eko. Łapię deszcz!”,
w ramach którego przekazano
mieszkańcom 454 zbiorniki na
deszczówkę, co kosztowało budżet gminy 145 822,85 zł.
Na poprawę stanu dróg w gminie (również nie będących
w zarządzie gminy Zielonki,
a modernizowanych na zasadach inicjatyw samorządowych
z województwem małopolskim
i powiatem krakowskim), czyli utrzymanie, modernizację, remonty, budowę chodników itp.
wydatkowano 12 829 011,11 zł.
Bardzo dużo prac drogowych
wykonano w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej. Ukończono realizację dwóch zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg
Samorządowych – przebudowę
drogi i mostu w Korzkwi oraz budowę drogi z Dziekanowic do
Batowic.
Na zapewnienie transportu
zbiorowego (17 dziennych i 2
nocne linie aglomeracyjne MPK)
przekazano do gminy Kraków
z budżetu gminy Zielonki na mocy
zawartego porozumienia środki
w wysokości 2 870 055,15 zł.
W 2020 r. wydatki na montaż
odnawialnych źródeł energii
i dofinansowanie do wymiany
pieców węglowych na gazowe
wyniosły 4 308 052,08 zł.
W 2020 r. koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych wyniosły 11 939 034,42 zł. Tymczasem dochody uzyskane przez
gminę z opłat za odbiór i zago-

spodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 7 856 585,86 zł
nie zbilansowały systemu. Na finansowanie oświetlenia ulicznego
gmina przeznaczyła 1 582 846,21 zł.
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (bieżące
funkcjonowanie, łącznie z wydatkami na świetlice szkolne i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjno-księgowej szkół oraz nakładami inwestycyjnymi) wydatkowano 59 797 655,78 zł, z czego
38 proc. stanowią wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty. Na świadczenia finansowane z pomocy społecznej
wydatkowano 3 934 265,86 zł, a na świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, głównie program 500+, środki w wysokości
39 515 235,76 zł. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało środki w wysokości 2 013 794 zł, zaś Biblioteka Publiczna w Zielonkach kwotę
570 000 zł. Na walkę z epidemią koronawirusa w 2020 r. wydano
169 946,53 zł.
Na podst. „Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Zielonki za rok 2020” sporz. IO, AA
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Liczba uczniów i rozbudowa bazy
oświatowej w gminie Zielonki
W gminie Zielonki w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało pięć szkół podstawowych,
uczęszczało do nich 2242 uczniów. każdego roku w gminnych szkołach przybywa kolejnych 100–130 uczniów, czyli cztery–pięć klas. Ma to związek z tym, że gmina Zielonki od lat ma jedno z najwyższych sald migracji w Małopolsce – co roku napływa ponad
500 mieszkańców, z końcem 2020 r. mieliśmy ich 23,5 tysiąca. Najwięcej dzieci uczy się
w szkołach podstawowych w Bibicach – 877 uczniów – i Zielonkach – 812 uczniów –
w dopiero co zakończonym roku szkolnym.
Od 2017 r. gmina Zielonki na rozbudowę bazy
oświatowej wydała około 70 mln złotych. Były
to trzy inwestycje: rozbudowa dwóch największych szkół podstawowych w gminie o dodatkowe człony z basenami: w Bibicach było to: 10 sal
lekcyjnych, basen i sala widowiskowo-teatralna;
i w Zielonkach, gdzie doszło: 8 sal lekcyjnych, basen i sala widowiskowo-teatralna – obie inwestycje
oświatowe zostały oddane do użytku w 2019 r.;
a w 2019 r. rozpoczęto budowę szkoły i przedszkola w Przybysławicach, do której uczniowie i przedszkolaki będą chodzić od 1 września 2021 r.

W 2019 r. oddano do użytku nowy człon SP w Bibicach
(na zdjęciu z prawej strony), a w nim 10 dodatkowych
sal, basen i salę widowiskowo-teatralną

W 2019 r. też do użytku oddano trzeci człon SP w Zielonkach (na zdjęciu na pierwszym planie), w którym
jest: 8 sal, basen i sala widowiskowo-teatralna
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Do nowego budynku oświatowego w Przybysławicach przeniesie się Szkoła Podstawowa w Korzkwi im. Jerzego Kukuczki, do której uczęszczało
w ubiegłym roku szkolnym 250 uczniów. W roku
szkolnym 2021/2022 uczyć się w niej będzie około
350 uczniów, bowiem rodzice uczniów z najmniejszej w gminie Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Owczarach, liczącej 70 osób,
po konsultacjach z wójtem gminy Zielonki, przepisali do niej wszystkie dzieci. W szkole w Przybysławicach pracę podejmie też grono nauczycielskie
z Owczar. W skrzydle budynku w Przybysławicach, przeznaczonym dla przedszkola, od 1 września zacznie działać trzecie w gminie – po mających
lokalizacje w Zielonkach i Bibicach – samorządowe przedszkole dla 100 dzieci – nabór już został
zakończony.
Do jeszcze jednej w gminie Szkoły Podstawowej
– w Woli Zachariaszowskiej – w ubiegłym roku
szkolnym i nadchodzącym uczęszczać będzie porównywalna liczba uczniów – 235.
Gmina Zielonki stara się zapewniać uczniom nie
tylko świetną bazę oświatową, ale i wysoki poziom nauczania w szkołach, dodatkowo zatrudnia
w swoich placówkach oświatowych psychologów,
pedagogów i logopedów (20 etatów). Od lat uczniowie z gminnych szkół osiągają najwyższe wyniki w Małopolsce z egzaminów zewnętrznych na
koniec etapów nauczania: egzaminów ósmoklasistów, a wcześniej szóstoklasistów i gimnazjalnego.
MKF

Oświata

Budynek oświatowy w Przybysławicach pomieści szkołę podstawową
z basenem i przedszkole. Na zewnątrz będzie m.in. boisko i plac zabaw

Szkoła w Przybysławicach
już niedługo gotowa

Sale lekcyjne będą nowocześnie
wyposażone

Budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach zbliża się
do finału. Zostały ostatnie prace wykończeniowe w budynku i dokończenie budowy boiska, placu zabaw i dojazdów.
Obiekt ma być gotowy końcem lipca, 1 września zacznie
w nim rok szkolny około 350 uczniów i 100 przedszkolaków.
Powstający budynek oświatowy w Przybysławicach ma 3,6 tys. m²
powierzchni użytkowej i 6,8 tys. m² powierzchni całkowitej, w tym
basen i salę sportową ze ścianką wspinaczkową. Dla szkoły zaplanowano: 18 klas lekcyjnych, salę komputerową oraz bibliotekę
z mediateką, świetlicę, szatnie oraz pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkoły, będzie też aula szkolna i jadalnia z pełnym
zapleczem kuchennym. Skrzydło przedszkola pomieści 4 sale
przedszkolne, jadalnię oraz pomieszczenia dla nauczycieli i pokój
pracy indywidualnej z dzieckiem. Budynek będzie miał również patio. Na zewnątrz powstanie ogrodzone boisko oraz plac zabaw dla
dzieci, parking, jak również układ komunikacyjny wraz dwoma zjazdami: z drogi wojewódzkiej i gminnej.

Patio o układzie amfiteatralnym będzie dawało możliwość oglądania
w nim przedstawień, czy filmów

Na sali gimnastycznej będzie
m.in. ścianka wspinaczkowa oraz
trybuny

– Koszt budowy obiektu oświatowego w Przybysławicach to około
40 mln zł, większość finansowania pochodzi z budżetu gminy
Zielonki, z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 5 mln 120 tys. zł.
To około 12 proc. całej inwestycji. Trzeba zauważyć, że obiekt
jest
świetnie
zaprojektowany. Rozwiązania mają być wygodne dla uczniów, ale dają
też możliwość komercyjnego
korzystania z obiektów sportowych poza godzinami lekcyjnymi – mówi Bogusław Król, wójt
gminy Zielonki.
IO, MKF
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Premier Mateusz Morawiecki obejrzał kolejną inwestycję oświatową gminy Zielonki

Premier Mateusz
Morawiecki w szkole
w Przybysławicach
18 czerwca na budowie szkoły i przedszkola w Przybysławicach gościł Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier zwiedził obiekt, którego budowa jest już na
finiszu. Zobaczył halę sportową ze ścianką wspinaczkową, basen, patio i jedną z klas. Inwestycję gminy Zielonki
zaprezentowali wójt gminy Bogusław król i przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko. Inwestycję wartą ponad 40 mln złotych gmina finansuje w większości
ze swojego budżetu, dotacja z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 5 mln 120 078 zł, czyli około
12 proc.

Premier podczas briefingu prasowego zapowiedział, że chciałby aby takie
nowoczesne szkoły powstawały w ramach programu Polski Ład
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Obiekt, którego pow. całkowita wynosi 6,8 tys. m² i użytkowa 3,6 tys. m², ma być gotowy
z końcem lipca. 1 września około 350 dzieci i 100 przedszkolaków zacznie w niej rok szkolny.
– Szkoła w Przybysławicach to
bardzo nowoczesny zespół szkolno-przedszkolny. To co w środku
miałem okazję zobaczyć to naprawdę niesamowity widok – nowoczesna sala gimnastyczna ze
ścianką wspinaczkową, ale także
basen i patio z małym amfiteatrem
do wystawiania sztuk, koncertów.
Myślę, że młodzież będzie mogła
naprawdę bardzo wszechstronnie się tutaj rozwijać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki
podczas briefingu prasowego,
który nastąpił po spacerze. – Jestem przekonany, że kształcenie
będzie się odbywało na najwyższym poziomie. Nowoczesne
sprzęty, takie jak interaktywne
tablice, będą przyciągać uczniów i będą stanowiły podstawę
infrastruktury edukacyjnej – dodał Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że właśnie takie szkoły
będą powstawać w ramach programu Polski Ład.
W spotkaniu wzięli udział również: poseł Elżbieta Duda, wojewoda małopolski Łukasz Kmita,
starosta powiatu krakowskiego
Wojciech Pałka oraz ze strony
gminy Zielonki dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzkwi Regina Styn wraz z wicedyrektorem
Pawłem Grabką i ze strony wykonawcy wiceprezes zarządu firmy
KARTEL S.A. Tomasz Sękiewicz.
IO
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Wyniki egzaminu
ósmoklasistów w gminie
Zielonki – świetne!
W roku szkolnym 2020/2021 aż 247 uczniów z pięciu szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku odbywał
się on 25–27 maja. Uczniowie zdawali egzaminy z trzech
przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Poznali swoje wyniki 2 lipca 2021 r. Nasi uczniowie
wypadli bardzo dobrze – powyżej średniej ogólnopolskiej,
wojewódzkiej i powiatowej. Wyżej też od średniej dla szkół
krakowskich. Jesteśmy dumni, że od lat uczniowie szkół
prowadzonych przez gminę Zielonki osiągają najwyższe
w Małopolsce wyniki z egzaminów zewnętrznych na koniec
etapów kształcenia – egzaminów ósmoklasistów; wcześniej szóstoklasistów i gimnazjalnego.
Z egzaminu z języka polskiego średni wynik uczniów z pięciu szkół
podstawowych w gminie Zielonki wyniósł 71 proc., przy średniej
w powiecie krakowskim 65 proc., w województwie małopolskim
64 proc., a w kraju 60 proc.
Z egzaminu z matematyki uczniom ze szkół w gminie Zielonki udało się
uzyskać średnio 67 proc., podczas gdy średnia w powiecie krakowskim wyniosła 55 proc., w Małopolsce 52 proc., a w Polsce 47 proc.

To aż 20 punktów procentowych więcej niż osiągnął średnio uczeń w Polsce!
Z egzaminu z języka angielskiego nasi uczniowie zdobyli natomiast średnio 85 proc. Średnia
dla powiatu wyniosła 73 proc.,
dla województwa – 69 proc.,
a całego kraju 66 proc.
W sąsiednim Krakowie uczniowie szkół podstawowych
osiągnęli średnio: z języka polskiego 69 proc., z matematyki – 63 proc., z angielskiego
– 82 proc.
Jak
wypadły
poszczególne
szkoły z terenu gminy? Z języka
polskiego i matematyki najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielonkach
(73 proc. i 72 proc.), a z języka
angielskiego – uczniowie Szkoły
Podstawowej z Bibic (88 proc.).
Przypomnijmy jeszcze, że z egzaminem z języka polskiego
uczniowie mierzyli się pierwszego dnia (wtorek 25 maja),
następnego z matematyką (środa 26 maja) i na samym końcu
– z językiem obcym (czwartek
27 maja). Na rozwiązanie każdego z egzaminów uczniowie mieli przewidziany różny czas – na
język polski 120 minut, na matematykę 100 minut, a na język
obcy 90 minut.
Prace ósmoklasistów zostały sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do
szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie
poznali swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.,
natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu odbierają 9 lipca 2021 r.
Gratulujemy uczniom naszych
szkół podstawowych, nauczycielom i rodzicom! Życzymy
uczniom dostania się do wymarzonych szkół średnich!
MKF, GZEAS

11

Oświata
Wyróżnienie
odebrali wójt
gminy Zielonki
Bogusław Król
i Anna Soblik,
dyrektor
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Zielonkach

Zielonki Liderem Edukacji
5 lipca podczas uroczystej gali programu „Samorządowy Lider edukacji” odbyło się wręczenie certyfikatów i statuetek
najlepszym polskim gminom, powiatom i województwom
posiadającym szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju
edukacji i systemu oświaty. Gmina Zielonki po raz szósty znalazła się w tym gronie, zatem dodatkowo została wyróżniona Złotym Certyfikatem „Samorządowego Lidera edukacji”.
Ideą programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu
oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze
lokalnej polityki edukacyjnej. Komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny
działań samorządów w sferze zarządzania oświatą.
Jak można przeczytać w laudacji gminę Zielonki doceniono za, m.in.:
• „Imponujący zakres inwestycji infrastrukturalnych, które spełniają potrzeby interesariuszy oświatowych. Gmina Zielonki
ma świadomość istoty realizacji procesu kształcenia w oparciu o nowoczesne zaplecze dydaktyczne, dlatego nie szczędzi sił i środków w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji
w oparciu o bardzo dobrze wyposażoną bazę sprzętową. Bez
wątpienia jest liderem pod względem nakładów w tym obszarze
w porównaniu do innych Jednostek Samorządu Terytorialnego o podobnej liczbie ludności oraz wielkości budżetu. Komisja jest zgodna w ocenie, że gminne inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną są modelowe oraz stanowią przykład racjonalnych
i długofalowych działań na rzecz efektywnego przyswajania
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez dzieci i młodzież.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych jest jednym z kluczowych
elementów polityki oświatowej. W ocenie recenzentów JST podejmuje w tym obszarze właściwe i efektywne działania. Placówki gwarantują merytoryczne wsparcie poprzez pomoc
pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rozwijających
różnorakie zdolności uczniów.
• Bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasisty odnotowane
przez młodzież gminy Zielonki. W 2019 r. i 2020 r. absolwenci
szkół JST napisali egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty najlepiej
w województwie małopolskim”.
Podczas gali wyróżniono również wójta gminy Zielonki Bogusława
Króla przyznając mu Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia”.
MKF
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Szkoła Podstawowa
w Zielonkach
z certyfikatem
Szkoła Podstawowa w Zielonkach otrzymała certyfikat
„edukacyjnej doskonałości” podczas X edycji ogólnopolskiego programu
certyfikacji gmin, powiatów
i województw „Samorządowy Lider edukacji”. Uhonorowano 20 szkół.
Wyróżnienia otrzymują szkoły
dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu certyfikowane w programie.
Wyróżnione szkoły charakteryzują się najwyższą jakością
edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
– Jesteśmy bardzo dumni. To zasługa wszystkich: nauczycieli, pracowników, którzy swoim
zaangażowaniem, aktywnością
i poszukiwaniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w tym okresie
pandemii, podejmowali różne
formy doskonalenia warsztatu,
by sprostać wymaganiom nowej
rzeczywistości, czyli nauce zdalnej i pomimo tych ograniczeń,
zaproponować uczniom najlepsze sposoby kształcenia. Duży
ukłon dla pedagogów, że odbyły
się różne projekty z krakowskimi uczelniami – m.in. Politechniką i AGH – też on-line. Dziękuję
również rodzicom za to że podejmowali różne inicjatywy, aby
dzieci jak najmniej odczuwały
trudy nauki zdalnej – podsumowuje dyr. Bożena Nowak.
MKF
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Koniec roku szkolnego
25 czerwca, koniec roku szkolnego – niezwykłego: trudnego i wymagającego, bo przypadającego na czas pandemii. W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych
w gminie Zielonki uczyło się – tym razem w trybie zdalnym
– 2242 uczniów.
W czterech szkołach podstawowych w gminie Zielonki: w Zielonkach, Bibicach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej uczniowie
pożegnali się w swoich klasach. Jedynie w liczącej 70 uczniów,
najmniejszej Szkole Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskie-

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Owczarach

go w Owczarach, nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali
się razem na szkolnym boisku.
Chwila była dla nich wyjątkowa
– od nowego roku szkolnego
nie zobaczą się już w murach
Szkoły Podstawowej w Owczarach, a uczyć się będą w nowej
placówce oświatowej w Przybysławicach, wraz z uczniami
Szkoły Podstawowej w Korzkwi, którzy się tam przeprowadzają. Zadecydowali o tym,
po konsultacjach z wójtem
gminy, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Owczarach
wraz z gronem pedagogicznym
szkoły.
W nowym budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki
w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach w nowym roku szkolnym 2021/2022 uczyć się będzie
zatem około 350 dzieci, a w powstającym tam trzecim w gminie
przedszkolu samorządowym –
100 przedszkolaków.
MKF

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej
w Zielonkach w Europejskim Konkursie
Statystycznym!
W roku szkolnym 2020/2021 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z eurostatem zorganizował Iv edycję europejskiego konkursu Statystycznego. Laureatami części krajowej
zostało dwóch uczniów zieloneckiej szkoły.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów statystyką, nauką z której narzędzi korzystamy na co
dzień nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzięki udziałowi w konkursie młodzież rozwija myślenie
przyczynowo-skutkowe oraz umiejętność weryfikowania prawdziwych i nieprawdziwych informacji.
W tegorocznej edycji Europejskiego Konkursu
Statystycznego wzięli udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Zielonkach. Uczestnicy konkursu
musieli wykazać się wiedzą ze statystyki, a także
umiejętnością analizowania zbioru danych.

Kamil Zontek i Dominik Wicherek zostali laureatami
Europejskiego Konkursu Statystycznego

Uczniowie klasy VII d Dominik Wicherek i Kamil
Zontek zostali laureatami części krajowej Europejskiego Konkursu Statystycznego. Znaleźli się na 3.
miejscu w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!
Alicja Boczar
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Inwestycje

Na zapewnienie transportu zbiorowego (17 dziennych i 2 nocne linie MPK)
przekazano w ubiegłym roku z gminy Zielonki do gminy Kraków 2,9 mln zł

Agloekspressy i nie
tylko, czyli zwiększamy
częstotliwość kursowania
autobusów
Od 30 sierpnia gmina Zielonki wraz z miastem kraków
i gminą Michałowice planuje uruchomienie agloekspressów, które mają kursować w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, czyli od godz. 6.00 do 8.00 i od
14.00 do 18.00, co 15 minut, a po godzinach szczytu co
30 minut. Po terenie gminy Zielonki kursować będą dwie
takie linie aglomeracyjne: jedna drogą krajową nr 7, druga
drogą wojewódzką nr 794 kraków-Skała.
Agloekspress nr 307 kursować będzie po trasie: Michałowice UG, ulicami Jana Pawła II w Michałowicach, Graniczną w Bibicach, następnie drogą krajową nr 7, czyli ul. Warszawską przez Bibice i Węgrzce,
a w Krakowie: Aleją 29 Listopada, Alejami Trzech Wieszczów do
pętli na os. Podwawelskim (ICE). Agloekspress współfinansowany
będzie przez gminy po terenie których kursuje, czyli: Michałowice,
Zielonki i miasto Kraków.
Agloekspress nr 337 zastąpi istniejącą linię aglomeracyjną o numerze 237 Owczary-Kraków Krowodrza Górka, kursować będzie: z pętli w Owczarach po terenie gminy bez zmian, czyli drogą wojewódzką

Kraków-Skała przez: Brzozówkę, Przybysławice, Januszowice,
Trojanowice i Zielonki, a w Krakowie ulicami: Pachońskiego,
Prądnicką do pętli Nowy Kleparz.
Po wybudowaniu krakowskiego
odcinka Trasy Wolbromskiej trasa agloekspressu nr 337 zostanie skorygowana – na ostatnim
odcinku kursował będzie Trasą Wolbromską. Agloekspress
nr 237 współfinansowany będzie
przez gminy po terenie których
kursuje, czyli przez gminę Zielonki i miasto Kraków.
W związku z wprowadzeniem
agloekspressu nr 337 Owczary – Kraków Nowy Kleparz konieczne będzie wprowadzenie
korekt na linii aglomeracyjnej nr
207 do Trojanowic, tzn. uzupełnienie jej o nowe kursy wieczorne i weekendowe. W związku
z uruchomieniem agloekspressu nr 307 Michałowice UG – Kraków os. Podwawelskie, gmina
Michałowice może wprowadzić
też korekty na obecnych liniach
aglomeracyjnych 257 i 277.
Jeśli zaś chodzi o planowaną nową linię aglomeracyjną nr
290 przez os. Łokietka w Zielonkach to gmina Zielonki jest gotowa do jej uruchomienia. Jednak
ze względu na planowane zamknięcie ul. Łokietka w Krakowie spowodowane remontem,
tymczasowo przez os. Łokietka
w Zielonkach skierowane zostaną autobusy linii aglomeracyjnych 220 i 240, co oznacza, że
uruchomienie nowej linii 290
możliwe będzie dopiero po zakończeniu remontu ul. Łokietka
w Krakowie i powrocie linii 220
i 240 na swoje stałe trasy.
MKF

Ulica Długopolska w Zielonkach
po remoncie
końcem maja zakończono remont ul. długopolskiej w Zielonkach. droga była remontowana po budowie kanalizacji. Odtworzono
nawierzchnię na półkilometrowym odcinku
od skrzyżowania z ul. krakowskie Przedmieście. Prócz nowej nawierzchni zbudowano
chodnik o długości 125 m. Inwestycja kosztowała około 300 tys. zł.
IO
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Dalszy ciąg
przebudowy dróg
w gminie

W ramach inwestycji drogowych poszerzana jest m.in. ul. ks. J. Michalika
w Zielonkach

Przebudowa dróg
gminnych
Trwająca „Przebudowa dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmuje odcinki ulic: C9 w Węgrzcach, Widokowej,
ks. Jana Michalika, Nadrzecznej w Zielonkach, Orzechowej
w Grębynicach. Część zadań jest już wykonana, gotowy
jest też odcinek odwodnienia na ul. krakowskiej w Trojanowicach. koszt inwestycji to około 1,2 mln zł.
Wykonano nawierzchnię asfaltową na 180-metrowym odcinku
ul. Orzechowej w Grębynicach. Na ul. C9 w Węgrzcach wykonawca rozebrał starą nawierzchnię i przekazał teren Przedsiębiorstwu
Usług Komunalnych w Zielonkach, by najpierw wykonano wymianę starego, awaryjnego wodociągu. Wymieniono 120 m wodociągu,
zamontowano 10 przyłączy i 2 hydranty (za 40 tys. zł). Po modernizacji realizowanej przez PUK wyasfaltowano 125-metrowy odcinek
tej ulicy. Nowy asfalt zyskał też 135-metrowy odcinek ul. Nadrzecznej w Zielonkach. Na odcinku 165 m powstało nowe odwodnienie
ul. Krakowskiej w Trojanowicach, zabudowane zostały koryta betonowe na istniejącym rowie.
Poszerzona ma być również ul. ks. J. Michalika na długości 125 m,
roboty rozpoczęto 2 czerwca. Aby poszerzyć drogę na tym odcinku wykonany być musi mur oporowy. Tu napotkano na problemy
z podwykonawcą. Po zakończeniu prac w ul. ks. J. Michalika przebudowana zostanie ul. Widokowa w Zielonkach na odcinku 330 m
– wykonawca przystąpi do budowy odwodnienia na odcinku od
skrzyżowania z ul. Babilon w kierunku ul. Rzyczyska oraz odbudowy
zniszczonej konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej. Realizowane
będą też: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z wylotem do rzeki Białuchy) oraz remont istniejącej nawierzchni jezdni
ul. Babilon w Zielonkach (po budowie kanalizacji).
IO

„Przebudowa dróg II
w gminie Zielonki” za prawie 1 mln zł rozpocznie
się od sierpnia. Z końcem
czerwca zostali wyłonieni
wykonawcy: Firma Budowlano-Transportowa Jankop ze Słomnik i Walkor
Zakład Robót drogowych
i Ogólnobudowlanych
z Bosutowa. Remonty i modernizacje realizowane
będą na pięciu odcinkach
dróg.
W Bibicach na ul. Zbożowej na
długości 775 m pojawi się nakładka asfaltowa – zadanie jest
dofinansowane z budżetu województwa małopolskiego ze
środków na modernizację dróg
dojazdowych do pól. W Brzozówce na ul. Polnej nakładka
asfaltowa zostanie położona na
odcinku 176 m. W Trojanowicach przy ul. Krakowskiej kontynuowana będzie budowa koryt
odwadniających drogę na długości 70 m. W Januszowicach
natomiast zostanie wykonane
odwodnienie drogi wojewódzkiej 797 (Kraków – Skała) do
rzeki Prądnik o długości około
80 m.
MKF

Przy ul. Krakowskiej w Trojanowicach kontynuowana będzie
budowa koryt odwodnieniowych
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Po krótkiej przerwie, początkiem lipca wykonawca planuje
wznowienie wykonanych w połowie robót w rejonie ul. C24
w Węgrzcach. Przewidziany zakres tej budowy to około 850
mb sieci i 14 sięgaczy do nieruchomości W lipcu rozpoczną się
także prace w rejonie ulic Dworskiej i Ogrodowej w Bibicach.
Przewidywany zakres to około
1010 mb sieci i 16 sięgaczy do
nieruchomości.
Prace w ramach IV etapu budowy kanalizacji w gminie mają potrwać do
września 2022 r.

Rozszerzenie
projektu budowy
sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych
w gminie Zielonki w toku
Początkiem 2021 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach rozszerzenia projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – Iv etap”. W grudniu 2020 r.
podpisano umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSBUd Sp. z o.o. z Tarnowa na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości około 8,4 km w miejscowościach Bibice,
Wola Zachariaszowska, Przybysławice, Węgrzce, Zielonki
wraz z 3 przepompowniami ścieków i ich zasilaniem. Powstaną też odcinki sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej. Wszystkie roboty budowlane mają być
wykonane do września 2022 r.
Po realizacji zostaną odtworzone drogi, podobnie końcem maja został odtworzony odcinek ul. Długopolskiej w Zielonkach po budowie
kanalizacji w ramach głównego projektu (czyt. str. 14)
Wykonawca rozpoczął prace od budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na ul. Leśnej w Bibicach. Wybudowano około 530 mb sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do 15 działek. Położono również nową
nawierzchnię asfaltową na odcinku ulicy Leśnej. Zakończono też budowę sieci na ulicy Pogodnej w Przybysławicach. Ta budowa to około 290 mb sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do 11 budynków.
Wykonano prawie cały zaplanowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Zielonkach przewidziany do realizacji
z wyłączeniem ul. Do Cegielni. Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej. Przewidywany zakres to około 1850 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ściekową oraz 30 sięgaczami a także
około 500 mb sieci kanalizacji deszczowej.
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Obie części zamówienia pod
nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki –
IV etap w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych” będą kosztować łącznie
6 739 766,79 zł brutto. Zadanie
stanowi rozszerzenie dużego
projektu budowy sieci kanalizacyjnej „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki
– IV etap”, którego koszt wynosi
około 35 mln zł. W maju 2017 r.
gmina Zielonki uzyskała około
13 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na pierwotny
zakres tego projektu. W trakcie inwestycji dofinansowanie,
na podstawie aneksu z lutego
2019 r., urosło do 17,5 mln zł, bo
projekt doczekał się trwającego
właśnie rozszerzenia. Pierwotny
zakres projektu został już zakończony i odebrany od firm wykonawczych.
Prócz opisanych inwestycja
obejmie jeszcze budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Słowiańskiej, ul. Podgórze,
ul. Słonecznej (tutaj również
fragment sieci gazowej) w Woli
Zachariaszowskiej; ul. E1 i E2
w Węgrzcach; Babilon, Gwizdałów, Rzyczyska w Zielonkach
(z siecią kanalizacji deszczowej);
łącznie 8,4 km sieci kanalizacyjnej i 3 pompownie. 240-metrowy odcinek sieci wodociągowej
zostanie wybudowany w rejonie ulic Słowiańskiej i Podgórze w Woli Zachariaszowskiej.
Po budowie zostaną odtworzone
nawierzchnie dróg, w tym fragment drogi powiatowej 2151K
w Woli Zachariaszowskiej.
Referat Inwestycji Sieciowych
UG Zielonki, red. IO
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Przebudowa
Centrum Medycznego
w Węgrzcach

W pierwszej edycji programu w 2021 r. mieszkańcom przekazano 454
zbiorniki za 150 tys. zł, w II edycji w 2021 r. – 306 zbiorników za 100 tys. zł

II edycja programu
„Jestem eko! Łapię
deszcz” – 306 zbiorników
dla mieszkańców
W 2021 r. mieszkańcom gmina Zielonki przekazuje mieszkańcom nieodpłatnie 306 zbiorników za łączną kwotę
100 tys. zł. Zbiorniki mają pojemność 360 litrów. Nabór
do II edycji programu „Jestem eko! Łapię deszcz” gmina
Zielonki ogłosiła 13 kwietnia. do 23 kwietnia, czyli w ciągu
9 dni od mieszkańców spłynęło 310 wniosków na użyczenie przez gminę zbiorników do mikroretencji. Złożone po
tym terminie wnioski znalazły się na liście rezerwowej.
Wszystkie złożone do 23 kwietnia wnioski przechodziły weryfikację,
czy spełniają warunki wymagane regulaminem programu „Jestem
eko! Łapię deszcz” – m.in. czy wnioskodawca płaci podatki w gminie Zielonki, nie zalega z nimi oraz opłatą za odbiór odpadów komunalnych. – Wzywaliśmy wnioskodawców do uzupełnienia braków,
jednak mimo to w 34 przypadkach złożone wnioski nie spełniały wymogów regulaminu programu, w związku z tym pod uwagę brane
były następne wnioski z listy rezerwowej, w kolejności ich składania
– informuje Małgorzata Fordymacka, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki, realizującego program.
Od 14 maja 2021 r. rozpoczęto przekazywanie mieszkańcom zbiorników do mikroretencji. Zakwalifikowanych beneficjentów programu
telefonicznie informowano o przyznaniu zbiornika i zapraszano do
odbioru z magazynów przy ul. Kościuszki 6 w Bibicach. Do końca
czerwca 2021 r. wydane zostały 292 zbiorniki, do rozdysponowania
pozostało 14 zbiorników. – Kolejne wnioski z listy rezerwowej zostały
zweryfikowane, skontaktowaliśmy się następnymi osobami z listy rezerwowej – informują pracownicy referatu.
Warto przypomnieć, że to już II edycja programu – pilotaż programu „Jestem eko! Łapię deszcz” odbył się w 2020 r. Gmina użyczyła wówczas mieszkańcom 454 zbiorniki na deszczówkę za łączną
kwotę 150 tys. zł.
MKF

7 lipca 2021 r. został ogłoszony przetarg na „Przebudowę i adaptację
budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach przy
ul. a10/56 w Węgrzcach.
Termin składania ofert upływa 22 lipca. Firma, która wygra przetarg będzie
mieć za zadanie dostosować pomieszczenia
Centrum Medycznego do
obowiązyjących wymogów oraz polepszyć warunki higieniczno-sanitarne
pacjentów oraz personelu
medycznego. W ramach
inwestycji planowana jest
przebudowa budynku tak,
aby jak najlepiej dostosować go do potrzeb mieszkańców.
I tak zaplanowano: przebudowę pomieszczeń po poczcie
zlokalizowanych na parterze
budynku, przebudowę I oraz
II piętra budynku w celu uzyskania dwóch niezależnych poradni
lekarza rodzinnego, w tym poradni dla osób dorosłych oraz
poradni dla dzieci, przebudowę dawnej apteki zlokalizowanej na parterze budynku na
pomieszczenia ekip wyjazdowych pogotowia ratunkowego,
przebudowę pomieszczeń salonu kosmetycznego na pomieszczenia poradni ginekologicznej.
Zaplanowano również wykonanie fotowoltaiki.
KB
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Tak ma wyglądać docelowo remiza dla OSP Bosutów

Budowa remizy dla OSP
Bosutów – wmurowanie
kamienia węgielnego
30 maja miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego na budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie. Gospodarzami uroczystości byli strażacy
– druhowie z OSP Bosutów. Obecni na uroczystości podkreślali, jak ważna jest nowoczesna infrastruktura dla dobrze wyszkolonej jednostki, dla poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy, ale i w przyszłości dla powstającej
Północnej Obwodnicy krakowa, biegnącej kilkaset metrów
od budowanej dla OSP Bosutów remizy.
W uroczystości wzięli udział m.in. minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz
Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka oraz wójt
gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj i przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, a także radni powiatowi i gminni. Nie zabrakło
przedstawicieli straży w osobach m.in.: zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie brygadiera Arkadiusza Kielina i Komendanta
Gminnego OSP w Zielonkach Jana Palimąki.

W uroczystości wziął udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk,
wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka i starosta
krakowski Wojciech Pałka
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– Chcę podziękować druhom-ochotnikom z Bosutowa, ale
i z pozostałych 8 jednostek OSP
z terenu gminy Zielonki, że od
wielu lat; pomimo, że mogą brać
diety za udział w licznych akcjach, w których uczestniczą;
to jednak w gminie Zielonki nasi
strażacy z diet rezygnują, nie było
ani jednej wypłaconej diety. Warto, by o tym mieszkańcy wiedzieli. Dlatego za tę bezinteresowną
pracę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców strażakom-ochotnikom w imieniu mieszkańców
dziękuję – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Nowa remiza ma mieć 372,50 m2
powierzchni użytkowej, termin
zakończenia budowy to kwiecień 2022 r., a koszt inwestycji to
2 mln 764 tys. zł. OSP Bosutów
liczy około 50 członków, z czego
bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych
może
brać 23 druhów. Prezesem OSP
Bosutów jest Andrzej Zabiegaj,
a naczelnikiem – Paweł Sokół.
– To remiza dla jednej z najlepszych OSP w powiecie krakowskim, w 2018 r. ta jednostka
zdobyła tytuł mistrzowski w zawodach w powiecie, co oznacza, że poziom wyszkolenia tych
strażaków jest bardzo wysoki. –
mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i dodał: – Dzięki
tej infrastrukturze, nowoczesnej remizie, poziom przygotowania do niesienia pomocy
będzie przez nich podtrzymywany, a może i jeszcze wyższy,
na takim poziomie, który zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. W przyszłości ta
inwestycja będzie zapewniać
bezpieczeństwo również tym,
którzy będą się przemieszczać
budowaną obok Północną Obwodnicą Krakowa. Składam też
więc podziękowania dla pana
wójta i przewodniczącego Rady
Gminy Zielonki, że ta nowoczesna infrastruktura drogowa,
w którą jako rząd inwestujemy,
będzie miała za sobą wsparcie
w zapewnieniu bezpieczeństwa,
bo życie niesie za sobą różne
niespodzianki, również na drodze.
MKF
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Budynek hali sportowej w Węgrzcach – namiotowej o konstrukcji
drewnianej – ma długość 54,41 m,
22,64 m szerokości i 11,32 m wysokości. Mieści boisko do gry
w piłkę nożną oraz zaplecze sanitarno-szatniowe: 4 szatnie, 2 umywalnie z prysznicami i toaletami,
pokój trenerów z łazienką, 2 toalety (w tym 1 dla niepełnosprawnych ruchowo) oraz pomieszczenie gospodarcze; a na piętrze
dużą antresolę.

Halą sportową w Węgrzcach administrować będzie TS Węgrzce. W klubie
piłkę nożną trenuje 190 zawodników w 9 grupach wiekowych

W oddanej do użytku hali
w Węgrzcach nie tylko
piłka nożna, ale i piłka
stołowa
W nowej hali sportowej w Węgrzcach rusza projekt „Piłkarzyki dla każdego w Węgrzcach, czyli jak grać w Piłkę
Stołową”. Realizowany będzie dzięki grantowi w ramach
programu działaj Lokalnie wdrażanemu przez Stowarzyszenie korona Północnego krakowa przy zaangażowaniu:
TS Węgrzce, OSP Węgrzce krakowski klub Piłki Stołowej,
członków rady sołeckiej Węgrzc.

W hali są też dwa profesjonalne stoły do piłkarzyków

31 maja, w związku z zakończeniem prac budowlanych dokonano odbioru końcowego
inwestycji i obiekt został przekazany w administrację Towarzystwu Sportowemu Węgrzce,
które będzie głównym użytkownikiem obiektu.
Koszt inwestycji: 2 631 181,24 zł.
Odbędą się 2 cykle zajęć: wakacyjne i jesienne. Każdy z nich
zakończy się turniejem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia od czwartku
8 lipca 2021 r. do hali TS Węgrzce przy ul. B5. W okresie wakacyjnym zajęcia będą odbywać
się w czwartki w godzinach
18.30–20.30.
Do dyspozycji są 2 profesjonalne stoły do grania. Kadra trenerska to: Tomasz Lesiński – gra
w piłkarzyki od 20 lat, pasjonat
i cierpliwy nauczyciel; Michał
Lipiński – aktualnie najlepszy
junior w Polsce i mimo niewielu lat treningu jeden z lepszych
zawodników wśród seniorów
w Polsce; Arkadiusz Pitak – najbardziej doświadczony gracz
w Krakowie, wychował wielu zawodników, obecny prezes Krakowskiego Klubu Piłki Stołowej;
Mirosław Kielar – intensywnym
treningiem dogania czołówkę
krakowską, z drużyną jest obecnie drużynowym wicemistrzem
Polski, jest też wiceprezesem
Krakowskiego Klubu Piłki Stołowej.
MKF, Nasze Węgrzce
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Samorząd
no zerwaną linię telekomunikacyjną. Przy stacji PKP Batowice
przy nastawni i wjeździe na wiadukt strażacy musieli usunąć
powalone drzewo, by udrożnić
drogę powiatową. Przy Centrum
Medycznym w Batowicach zabezpieczono wyrwaną studzienkę i chodnik. Trzy zastępy OSP
Węgrzce pracowały od 19.30 do
00.30.

Nawałnica powaliła jedno z najstarszych i najpotężniejszych drzew
w Bibicach (fot. OSP Bibice)

22 i 24 czerwca nad gminą
Zielonki przeszły nawałnice
Czerwcowe nawałnice wyrządziły szkody na terenie gminy Zielonki. dziękujemy druhom z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za ich społeczną,
ciężką pracę przy zabezpieczaniu i usuwaniu skutków nawałnicowych opadów w wielu miejscowościach.
Po pierwszym dniu nawałnic, OSP Bibice musiało usunąć jedno z najstarszych w miejscowości, ogromnych drzew przy skrzyżowaniu ul.
Na Czekaj i ul. Lipowej, które przewróciło się na przewody uszkadzając światłowód. Jak informował naczelnik OSP Bibice Marek Małek
przetkać trzeba było też przepusty m.in. na ul. Wierzbowej i Spacerowej. Powalone drzewa uszkodziły też urządzenia na placu zabaw przy
ul. Spacerowej, trzeba było je zabezpieczyć do naprawy, powalone
drzewa usuwano też z ul. Królewskiej, w okolicach fortu. Powyższe
oraz drobniejsze prace OSP Bibice wykonywała od 19.50 do 24.00.
OSP Węgrzce zabezpieczało teren i usuwało szkody w Węgrzcach,
Batowicach i Dziekanowicach. Jak informował naczelnik Dariusz Wróbel w Węgrzcach na ul. B1 (tzw. Stary Sudół) udrożniono most zablokowany przez spływające gałęzie i kłody, które spiętrzały wodę.
W Węgrzcach na bieżąco przetykano też studzienki kanalizacyjne
blokowane przez spływające gałęzie, m.in. na ul. C3, i zabezpieczo-

OSP Zielonki – KSRG, jak relacjonował gminny komendant
OSP Jan Palimąka, w Zielonkach usuwało drzewa powalone na sieć trakcyjną i blokujące
drogi: przy ul. Podskale oraz na
Marszowcu za fortem; druhowie
udrożnili też most na ul. Bankowej, który zablokowały spływające gałęzie, w efekcie czego
Prądnik wylał na ulicę. Udrażniali ul. Spacerową pompując
wodę z drogi do rzeki; wypompowywali też wodę z warsztatu
samochodowego przy ul. Spacerowej i domu przy ul. Galicyjskiej. W Zielonkach w akcję
zaangażowane były 4 zastępy
od 19.30 do 2.00 w nocy i znów
od 6.00 rano dnia następnego
druhowie rozpoczęli prace polegające na wypompowywaniu
wody z piwnic bloku komunalnego przy ul. Galicyjskiej.
OSP Trojanowice usuwało drzewo powalone na drogę wojewódzką 794 w Przybysławicach,
czyli ul. Krakowską oraz udrażniało – razem z PSP JRP 5
z Krakowa – drogę wojewódzką nr 794 w Zielonkach, czyli ul. Krakowskie Przedmieście,
w okolicy przecięcia z budowaną Północną Obwodnicą
Krakowa, gdzie drogę zalała
spływająca woda z błotem.
OSP Bosutów zostało zadysponowane 23 czerwca do usunięcia drzewa, które przewróciło się
na linię energetyczną na ul. Spacerowej w Batowicach oraz do
usunięcia powalonego drzewa
w Dziekanowicach na ul. Kwiatowej.

W Zielonkach nawalnymi deszczami zalana została m.in. droga
wojewódzka nr 794 (fot. źródło: Facebook)
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Dużo pracy mieli także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych po nawałnicach, które
przeszły dwa dni później, czyli
24 czerwca przez gminę Zielonki. W skutek gwałtownych opa-

Samorząd
dów wezbrała wówczas woda
w rzece Prądnik.
OSP Zielonki prężnie działała
przy ul. Bankowej w Zielonkach
układając rękawy przeciwpowodziowe, udrażniając zatkane
przepusty, wyciągając powalone konary z rzeki, a później wypompowując wodę z zalanych
piwnic. Przy ul. Rzyczyskiej
w Zielonkach strażacy wyciągali powalone konary z rzeki i tworzyli wał przeciwpowodziowy
z worków z piaskiem, podobne działania podejmowali na
ul. Gwizdałów.
OSP z Garlicy Murowanej również pracowało na ul. Bankowej
w Zielonkach przy wypompowywaniu wody, rozstawianiu rękawów przeciwpowodziowych
oraz czyszczeniu drogi.
Strażacy z OSP Trojanowice
zajęli się wypompowywaniem
wody i czyszczeniem drogi przy
ulicy Biała Góra w Januszowicach, udrażnianiem mostu na
rzece Korzkiewka w Korzkwi
oraz pompowaniem wody na
ul. Bankowej w Zielonkach.
OSP Wola Zachariaszowska
podjęła się napełniania worków
piaskiem oraz czyszczenia drogi
przy ul. Bankowej w Zielonkach.
Strażacy z OSP Grębynice zajęli się usuwaniem powalonego drzewa przy ul. Spacerowej
w Januszowicach, zabezpieczeniem drogi przy ul. Bankowej w Zielonkach oraz napełnianiem worków piaskiem przy
ul. ks. Adama Zięby.
OSP Owczary usunęło powalone drzewo z ulicy Długiej w Owczarach, udrożniło studzienki
ściekowe przy ul. Długopolskiej i Topolowej w Owczarach,
czyściło ulice: Dolina i Gielniówka oraz udrażniało przepusty
i czyściło drogi na ulicy Gajowej
i Sosnowej w Owczarach.
Wszystkim strażakom-ochotnikom dziękujemy za ich pomoc
i zaangażowanie w niesienie
pomocy. Mieszkańcom przypominamy, że ochotnicy pracują
społecznie.
MKF, IO, KB

Stop powodzi –
przedłużone konsultacje
społeczne
Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) realizowane przez Ministra Infrastruktury zostały przedłużone do
22 września. Plan przewiduje powstanie na terenie gminy Zielonki 3 zbiorników przeciwpowodziowych: na rzece
Prądnik W_GZW_955 (Trojanowice-Pękowice-Zielonki), na
cieku Garliczka W_GZW_950 (Garlica Murowana) oraz cieku Sudół Dominikański W_GZW_954 (Węgrzce). 25 czerwca gmina Zielonki przekazała w ramach konsultacji własne
propozycje rozwiązań. Nadal zachęcamy do zgłaszania indywidualnych uwag. Informacje znajdziecie Państwo na
stronie zielonki.pl w zakładce po prawej: Zbiorniki przeciwpowodziowe.
14 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line wójta gminy Zielonki Bogusława Króla z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono alternatywne rozwiązania do tych zaplanowanych w aktualizacji
Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP). I tak zbiornik
na rzece Prądnik usytuowany na terenie Pękowic, Trojanowic i Zielonek w gminie Zielonki i Giebułtowa w gminie Wielka Wieś koliduje
z około 95 budynkami i infrastrukturą m.in. drogową. Alternatywne rozwiązanie proponowane przez gminę Zielonki to dwa kaskadowe suche zbiorniki, których granice ograniczają się wyłącznie
do terenów rolnych wyznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego, nie wykraczając poza teren gminy i nie kolidując
z projektowaną Trasą Wolbromską. Drugi zbiornik wg aPZRP zaprojektowano na cieku Garliczka w Garlicy Murowanej. Gmina Zielonki zaproponowała korektę tego zbiornika ograniczając się tylko do
terenów rolnych. Zbiornik na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach
zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej Północnej
Obwodnicy Krakowa, na terenach sportowych i rolnych, obejmuje
swym zasięgiem istniejący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Korekta granic tego zbiornika dotyczy nieobjęcia PSZOK zasięgiem zbiornika.
17 czerwca Rada Gminy Zielonki w drodze rezolucji wyraziła
swój sprzeciw wobec planów budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych przewidzianych w ramach aktualizacji Planów
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i zaproponowała alternatywne rozwiązanie, z którym można się zapoznać na następnych
stronach WLGZ.
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Rada Gminy Zielonki

Rezolucja Rady Gminy Zielonki
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec
planów budowy suchych zbiorników
przeciwpowodziowych przewidzianych
w ramach aktualizacji Planów
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), Rada Gminy Zielonki wyraża swój sprzeciw w zakresie zaplanowanej budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych na cieku Prądnik
nr W_GZW_955 Pękowice, na cieku Garliczka nr W_GZW_950 Garlica Murowana i na cieku Sudół Dominikański nr W_GZW_954 Węgrzce o zasięgu i skali przewidywanej w aPZRP.
Zaplanowane inwestycje są społecznie i ekonomicznie nie do przyjęcia, w obecnie proponowanej formie. Po zapoznaniu się z dokumentacją aktualizacji Planów Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym Rada Gminy Zielonki wnosi o zmianę założeń programowych
w zakresie suchych zbiorników na terenie gminy, gdyż przyjęte parametry i ich lokalizacje
są nie do przyjęcia.
Zaplanowane zbiorniki są ekonomicznie i społecznie nieuzasadnionymi inwestycjami, należy zwrócić
uwagę między innymi na:
1) Konieczność wyburzeń zabudowań mieszkalnych i usługowych (licząc ponad 100 obiektów),
co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami wykupu terenu. Ponadto pod zbiorniki zostaną zajęte tereny budowlane co również podnosi koszty wykupu tych terenów.
2) Kolizję zbiornika na cieku Prądnik z planowaną zachodnią obwodnicą Zielonek tzw. trasą Wolbromską, która ma znaczenie strategiczne nie tylko dla gminy Zielonki oraz z istniejącą drogą wojewódzką 794, a także linią wysokiego napięcia.
3) Nie ujęto w planach konieczności konserwacji cieków rzek polegających na bieżącej konserwacji,
poszerzenia i pogłębienia obecnych koryt rzek oraz usunięcia przetamowań i wycinki drzew i krzewów zagrażających.
4) Kolizję zbiorników ze studniami wody pitnej na terenie gminy Zielonki i Wielka Wieś.
5) Kolizję z infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją, wodociągami, sieciami gazowymi i sieciami teletechnicznymi.
Mając na uwadze interes społeczny mieszkańców gminy Zielonki, a także aspekt ekonomiczny
Rada Gminy Zielonki wnioskuje o zmianę zaplanowanych inwestycji w aPZRP i przyjęcie alternatywnych rozwiązań przedłożonych przez gminę
Zielonki tj. mniejszych zbiorników na cieku Prądnik połączonych kaskadowo, zlokalizowanych na
terenach rolnych, natomiast na cieku Garliczka
ograniczenie zbiornika tylko do terenów rolnych
niezabudowanych, a na cieku Sudół Dominikański nieznaczne zmniejszenie terenu przeznaczonego pod zbiornik, celem umożliwienia gminie
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obszar około 35 arów. Przedstawione
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przez Gminę rozwiązania wskazują na liczne atuty przyjęcia zaproponowanych rozwiązań m. in.
brak konieczności wykupu terenów budowlanych,
brak obiektów kubaturowych do wyburzeń, co pozwoli na uniknięcie konieczności wysiedleń ponad 300 osób oraz utraty miejsc pracy dla ponad
200 osób, ominięcie drogi wojewódzkiej oraz planowanej zachodniej obwodnicy Zielonek, brak kolizji z ujęciami wody oraz z sieciami. Stosunkowo
niewielkie, suche zbiorniki będą wymagały znacznie mniejszej pod względem rozmiarów infrastruktury hydrotechnicznej, które można wykonać
w formie np. wałów ziemnych porośniętych roślinnością, które tylko odcinkami będą elementami

Rada Gminy Zielonki

Zbiornik W_GZW_955 Pękowice na rzece Prądnik wg aPZRP

betonowymi, jednak znacznie niższymi niż te zaplanowane w aPZRP. Mniejsze wymiary poszczególnych obiektów
ograniczą stopień trudności ich wykonania i niezbędnych
nakładów finansowych oraz możliwość realizacji prac
etapowo. Mniejsze gabaryty poszczególnych obiektów
przeciwpowodziowych to mniejsze koszty ich realizacji.
Związane z nimi prace i wydatki można rozplanować na
wiele lat, jednocześnie każda ukończona inwestycja poprawi łaczną efektywność systemu przeciwpowodziowego. Ponadto wg danych, które gmina pozyskała z IMGW
przepływy wód w cieku Prądnik są znacznie mniejsze niż
te przyjęte w aPZRP.
Należy podkreślić, że w aPZRP nie ujęto żadnych suchych zbiorników w górnych ciekach rzek, za wyjątkiem
jednego zbiornika zlokalizowanego w miejscowości Prądnik Korzkiewki, takie rozwiązanie nie zapewnia ochrony
przeciwpowodziowej w gminach Sułoszowa, Skała i Wielka Wieś. Koniecznym jest budowa szeregu mniejszych
rozproszonych zbiorników i obiektów retencyjnych na terenach powyżej gminy Zielonki. Zagrożenie powodziowe
na terenie gminy Zielonki występuje najczęściej w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenach gminy Sułoszowa i Skała, wówczas po 3–4 godzinach woda
z koryta występuje w Zielonkach. Obecnie coraz częściej
zalewane są nieruchomości na terenie gminy, co niesie
za sobą coraz większe zniszczenia, które są dotkliwe dla

mieszkańców. Zabudowa wzdłuż koryta
rzeki Garliczka i Prądnik nie jest zabudową nową, są to zabudowania historyczne
i wieloletnie występujące już za czasów zaboru austriackiego, co zostało podkreślone w wielu historycznych opracowaniach.
Problem powodziowy pojawia się nie tylko w miejscowości Zielonki, ale również
wzdłuż biegu rzeki w miejscowościach:
Korzkiew, Januszowice, Pękowice, Trojanowice oraz w gminach Skała i Sułoszowa. Skuteczne odprowadzenie nadmiaru
wody wymaga już jej przechwycenia na
całej długości rzeki, a nie tylko w jej dolnym biegu. Zlokalizowanie aż trzech zbiorników tylko w bezpośrednim sąsiedztwie
miejscowości Zielonki nie rozwiąże problemu powodziowego wynikającego z kumulacji wód z całej długości cieku. Również
poniżej gminy Zielonki przy granicy, na terenie miasta Kraków został utworzony użytek ekologiczny Dolina Prądnika, który
obecnie jest mocno porośnięty, koryto rzeki od wielu lat pozostaje bez jakichkolwiek
prac, nawet wiatrołomy są nieusuwane,
co powoduje systematyczne cofanie nadmiaru wód do centrum miejscowości Zielonki i poważne przetamowania. Ponadto
zaproponowane rozwiązania w aPZRP
oparte w swoich założeniach na obecnie
istniejących parametrach cieków Prądnik, Garliczka, Korzkiewka, Sudół Dominikański tj. ich szerokości i głębokości jest
błędne i nieperspektywiczne. Kompleksowe konserwacje koryt są konieczne i pilne
do wykonania celem zapobiegania notorycznym powodziom na terenie gminy
Zielonki. Wobec powyższego Rada Gminy Zielonki wnioskuje do organów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie
aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym o zaniechanie procedowania zaplanowanych suchych zbiorników na
terenie gminy Zielonki w zaplanowanych
rozmiarach i parametrach, zastąpienie ich
mniejszymi zbiornikami zaproponowanymi
w opracowaniu przedłożonym przez gminę i stanowiących załączniki do uchwały
w sprawie niniejszej Rezolucji.

Zbiornik na rzece Prądnik – alternatywne rozwiązanie zaproponowane przez gminę Zielonki
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Uchwały na: zielonki.pl
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XXV sesja Rady
Gminy Zielonki
25 lutego 2021 r. w trybie zdalnym odbyła
się XXV sesja Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław
Golanko.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:

uchwały
wodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław
Golanko.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji
i ochrony zdrowia;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania
pn. „Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Zielonki” w miejscowości Zielonki;

1) petycji dot. szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2;

3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na 2021 r.;

2) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielonki.

3) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska
Wolna od GMO;
4) zmiany Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy
Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację
zadania pn. „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą
powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego” w ramach inicjatyw
samorządowych;
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania w ramach
Inicjatyw Samorządowych w 2021 r. (dot.
przebudowy drogi powiatowej nr 2156K);
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania w ramach
Inicjatyw Samorządowych w 2021 r.; (dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2151K);
7) wyodrębnienia w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
8) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na 2021 r.;
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielonki.

XXVI sesja Rady
Gminy Zielonki
25 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyła
się XXVI sesja Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji przewodniczył prze-
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XXVII sesja Rady
Gminy Zielonki
29 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym odbyła
się XXVII sesja Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–2023. Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław
Golanko.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi;
2) przekształcenia oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki
w Korzkwi w Przedszkole Publiczne w Przybysławicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Przybysławicach;
3) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia ich przebiegu;
4) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na
czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżawy części nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej
w obrębie Pękowice;
5) petycji w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego;
6) petycji mieszkańców Gminy Zielonki;

Uchwały na: zielonki.pl
7) skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach;
8) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na 2021 r.;
9) zwolnienia z należnej w 2021 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej
opłaty.

XXVIII sesja Rady
Gminy Zielonki
17 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się XXVIII
sesja Rady Gminy Zielonki kadencji 2018–
–2023. Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko.
Podczas sesji radni udzielili wójtowi gminy
absolutorium za 2020 r., zatwierdzili także
sprawozdanie finansowe gminy Zielonki za
2020 r. oraz sprawozdanie wójta gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2020 r. Miała miejsce również debata nad „Raportem
o stanie Gminy Zielonki za rok 2019”. Wójtowi udzielono wotum zaufania.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki wotum zaufania;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Zielonki za 2020 r. oraz zatwierdzenia
sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2020 r.;
3) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za 2020 r.;
4) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego;
5) zmiany Uchwały nr VI/16/2019 Rady Gminy
Zielonki z 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
oraz określenia granic obwodów tych szkół
od dnia 1 września 2019 r.;

bip

rada

uchwały

6) zmiany Uchwały nr VI/15/2019 Rady Gminy Zielonki z 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Zielonki;
7) nadania nazwy ulicy w miejscowości Pękowice;
8) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Zielonkach;
9) przyjęcia Rezolucji dotyczącej planów budowy
suchych zbiorników przeciwpowodziowych
na terenie gminy Zielonki przewidywanych
w ramach aktualizacji Planów Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym oraz przyjęcia alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych w tym
zakresie (str. 22–23);
10) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zielonki;
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na
czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Zielonki, oznaczonej jako
działka ewidencyjna nr 178, położonej w obrębie Bibice;
12) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na
czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Zielonki, oznaczonej jako
działka ewidencyjna nr 281, położonej w obrębie Bibice;
13) udzielenia dotacji celowych dla Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki;
14) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Węgrzcach;
15) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie;
16) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na 2021 r.;
17) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielonki.
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Komunikat o formach
płatności na rachunek
Urzędu Gminy
Płatności na rachunek
Urzędu Gminy Zielonki
można dokonywać elektronicznie lub bez dodatkowych opłat we wszystkich
oddziałach pocztowych
i banku Santander Polska
S.A. (bez prowizji). Jednocześnie informujemy o rezygnacji z obsługi kasowej
w Urzędzie Gminy Zielonki.
Ze względu na powszechny dostęp do płatności elektronicznych oraz utrzymującą się
sytuację epidemiczną rekomendujemy dokonywanie wpłat
przelewem na rachunki bankowe
gminy Zielonki prowadzone przez
Santander Bank Polska S.A.:
• podatki lokalne i opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych podane w decyzjach
i zawiadomieniach;
• pozostałe wpłaty należne
gminie, w tym opłatę skarbową, adiacencka, czynsz
itp. na rachunek bankowy:
02 1910 1048 4400 4026
1131 0019.
Przypominamy, że od 2020 r.
gmina umożliwiła dokonywanie
wpłat gotówkowych – bez dodatkowych opłat i prowizji – we
wszystkich placówkach Poczty
Polskiej na terenie całego kraju
oraz w oddziałach banku Santander Bank Polska S.A.
W celu zrealizowania wpłaty gotówkowej w placówce Poczty
Polskiej lub w oddziale Banku
obsługującego gminę konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty
oraz jej wysokość.
Przypominamy też, że nadal
istnieje możliwość gotówkowej
zapłaty podatków lokalnych tj.
podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości u sołtysów-inkasentów.
Wykaz rachunków bankowych
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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Marek Nawara in memoriam
10 lat temu, 25 maja 2011 r., odszedł Marek Nawara –
pierwszy wójt gminy Zielonki, poseł na Sejm RP i pierwszy
marszałek Małopolski, współtwórca nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce. Ślady jego codziennej pracy
na rzecz regionu spotykamy na każdym kroku, w gminie,
na terenie której mieszkał od urodzenia i był wójtem; w województwie małopolskim, które współtworzył.
Marek Nawara – wójt gminy Zielonki w latach 1990–1998, poseł na
Sejm III kadencji (lata 1997–1998), marszałek województwa małopolskiego w latach 1998–2002 i ponownie w latach 2006–2010.
Od 1999 r. współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczył Konwentowi Marszałków RP,
był też przewodniczącym Komitetu Sterującego Kontraktu Wojewódzkiego oraz Komitetów Sterujących Programów Pomocowych
Unii Europejskiej i Banku Światowego. W pierwszej i drugiej kadencji
samorządu położył podwaliny pod rozwój gminy Zielonki, za co podziękowano mu tytułem Honorowego Wójta Gminy.
„Człowiek jest wielki przez to, czym dzieli się z innymi”, te słowa
Jana Pawła II czytamy na poświęconej Marszałkowi tablicy w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy
ul. Basztowej w Krakowie.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

IO

Remont elewacji budynku Urzędu Gminy Zielonki
W związku z remontem elewacji budynku urzędu informujemy, że do 21 lipca wejście od parkingu zostaje zamknięte. Do głównego budynku urzędu wejście będzie możliwe
od frontu czyli od ulicy Krakowskie Przedmieście 116
w Zielonkach.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie
zielonki.pl. Planowany termin zakończenia remontu to 21 sierpnia.
Przepraszamy za utrudnienia.

Samorząd

Zielonki
kategoria

GMINA WIEJSKA POWYŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

Bogusław Król
Zielonki
kategoria

WŁODARZ

Perły
Samorządu
2021 – Zielonki
w czołówce

GMINA WIEJSKA POWYŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

Podczas Kongresu Perły Samorządu, organizowanego on-line 12–13
maja przez Dziennik Gazeta Prawna wraz z miastem Gdynia, wręczono wyróżnienia „Perły Samorządu
2021” samorządom najwyżej ocenionym w bezpłatnym rankingu. „Perły samorządu” przyznano samorządom w pięciu kategoriach, wyróżniono również najlepszych włodarzy, czyli
wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast.
Oceniając samorządy brano pod uwagę pięć obszarów: gospodarka, edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko naturalnie, nawiązując także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną
odpowiedzialnością. Wyłaniając najlepszego włodarza, czyli wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, oceniano to, czy dobrze reprezentował gminę na forum publicznym, skutecznie zabiegał o poparcie
dla jej planów, efektywnie organizował pracę urzędu i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności.
Gmina Zielonki została wyróżniona w kategorii gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców, zajmując
5. miejsce; a wójt gminy Zielonki Bogusław Król jako włodarz gminy wiejskiej powyżej 5 tys. mieszkańców zajął miejsce 4.
MKF

Najbardziej zaszczepiona gmina w Małopolsce – Zielonki?
Trwa
ogólnopolski
program
szczepień
przeciwko COVID-19. Na 2 lipca w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych było 42,5 proc. mieszkańców, czyli 10 073
z 23 690 osób zamieszkujących gminę. W Małopolsce
wyższy procent mieszkańców zaszczepił się tylko w Krakowie, w Polsce na ten dzień plasowaliśmy się na 42. pozycji. Szczegółowe informacje o poziomie zaszczepienia
można sprawdzać na bieżąco stronie www.gov.pl.
W celu promocji szczepień przeciw COVID-19 zostały
przygotowane dwa konkursy dla wszystkich gmin. W konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię pierwsze 500
gmin w Polsce, w których poziom zaszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 67 proc. wygrywa 100 tys. zł.
Nagrody są przyznawane do końca 2021 r.
W drugim konkursie Najbardziej Odporna Gmina są 3 kategorie ze względu na liczbę mieszkańców gmin oraz
kategoria ogólnopolska dla wszystkich gmin, w ramach
rywalizacji o miano Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce. W kategorii: małe gminy, czyli do 30 tys. mieszkańców, 1 mln zł otrzyma gmina z najwyższym odsetkiem
zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw. Najbardziej Odporna Gmina w Polsce otrzyma
2 mln zł. Laureatami poszczególnych kategorii mogą być
tylko gminy, które osiągnęły poziom 50 proc. wyszczepienia, a konkurs trwa do 31 października 2021 r.
Jak pokazują statystyki w tych rywalizacjach mamy szansę więc #SzczepimySię.
MKF, KB
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524 piece

już wymienione.
Czas na Twój!

I Ę TA
TAJ
PA M IĘ
J!
• Masz kocioł węglowy pozaklasowy, klasy 1 lub 2? Musisz go wymienić do
końca 2022 r.! Od stycznia 2023 r. korzystanie z niego będzie zabronione.
Jeśli do tego czasu nie wymienisz kotła węglowego możesz być ukarany mandatem w maksymalnej wysokości 500 zł lub karą grzywny do 5 000 zł za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej.
• Masz kocioł węglowy 3 lub 4 klasy? Termin wymiany to koniec 2026 r.
• Spalanie węgla niskiej jakości (muły, floty, drobny miał) oraz biomasy i drewna
o wilgotności powyżej 20% jest zakazane!

WWW.EKO.ZIELONKI.PL
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Wymiana pieców – wszystko o dotacji
Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece, stale trwa.
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Zielonki mogą otrzymać do
7 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania: w tym wymianę starego kotła węglowego na
ekologiczny do 5 tys. zł oraz do 2 tys. zł na wymianę instalacji.
Dotacja jest przeznaczona dla:
Właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić
go piecem na gaz.
Jaka jest wysokość dotacji?
W przypadku likwidacji starego kotła i zastąpienia go kotłem na gaz dofinansowanie wyniesie:
• 400–550 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła wskazany w ocenie
energetycznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł;
• do 2 tys. zł w przypadku wymiany instalacji.
Dotacja obejmuje:
• koszt demontażu starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła;
• koszt zakupu i montażu niezbędnej armatury, takiej jak: czopuch, pompa wymagana do
prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czterodrożny, zawory przelotowe
i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do
zainstalowania nowego źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy;
• koszt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Jak wymienić piec z dotacją?
1. Należy złożyć deklarację udziału w programie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki,
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Formularz można znaleźć na: www.eko.zielonki.pl
lub w wersji papierowej w Referacie Niskiej Emisji i Odpadów. Deklaracja musi być podpisana
przez wszystkich właścicieli lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.
Niezbędnym załącznikiem jest kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności (np. wydruk
z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl).
2. Urząd Gminy na podstawie złożonych deklaracji zleca wykonanie ocen energetycznych
domu, za które właściciel domu nie płaci. Ocena energetyczna budynku jest konieczna,
by można było ocenić efektywność inwestycji. Dotacja będzie przyznawana wyłącznie dla
budynków, które spełniają warunek efektywności energetycznej na poziomie 150 kWh/m²/rok
dla budynków jednorodzinnych i 135 kWh/m²/rok dla budynków wielorodzinnych.
3. Po otrzymaniu pozytywnych wyników oceny energetycznej budynku należy podpisać umowę
o dotację. Właściciel (inwestor) sam wybiera firmę z uprawnieniami, która wymieni stary węglowy
piec na nowy, spełniający warunki projektu. Wnioskujący musi zapewnić realizację zgodnie
z obowiązującym prawem budowlanym (pozwolenia na budowę, zgłoszenia).
4. Rozliczenie dotacji. Po przeprowadzeniu inwestycji należy złożyć wniosek o rozliczenie projektu
wraz z kopiami faktur, kosztorysem powykonawczym, dokumentem poświadczającym złomowanie
starego pieca węglowego.
Więcej o projekcie: www.eko.zielonki.pl, www.zielonki.pl.
Doradztwo: Urząd Gminy Zielonki, Referat Niskiej Emisji i Odpadów, tel.: 12 285 08 50, wew. 314.
Ekodoradcy pomagają mieszkańcom!
W Urzędzie Gminy Zielonki pracuje dwóch ekodoradców, z pomocy których mogą korzystać mieszkańcy
szukający dofinansowania do wymiany nieekologicznego pieca, docieplenia domu, wymiany stolarki itp.,
m.in. z rządowego programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do korzystania z ich doradztwa i pomocy:
•

Grzegorz Pikul – tel.: 12 285 08 50, wew. 315, e-mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl;

•

Adrian Baran – tel.: 12 285 08 50, wew. 310, e-mail: adrian.baran@zielonki.pl.

Program pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki – etap II” współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
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CEEB – Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do
Centralnej ewidencji emisyjności Budynków (CeeB). W deklaracji właściciel powinien zgłosić
wszystkie eksploatowane źródła ogrzewania lub źródła spalania paliw. Celem stworzenia
centralnej ewidencji emisyjności
budynków jest poprawa jakości
powietrza.
Na złożenie deklaracji dla budynków,
które już istnieją, właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie
wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy
eksploatowanych źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych.

W razie wykrycia przez dron nieprawidłowości kontrolujący
wchodzili do domów i dokonywali oględzin kotłowni i pieca

Kontrole pieców
na koniec sezonu
grzewczego
W marcu 2021 r. kontynuowano w gminie Zielonki kontrole spalania w piecach, przeprowadzono je
w Bosutowie, Boleniu, Batowicach i dziekanowicach. Podobnie jak w styczniu i lutym, gdy skontrolowano domy w: Zielonkach, Bibicach, Węgrzcach,
Trojanowicach, Przybysławicach, Grębynicach, Garlicy Murowanej, Garlicy duchownej, Garliczce i Owczarach; również i w marcu kontrolowano spalanie
w piecach z użyciem dronów, po czym w uzasadnionych przypadkach wchodzono do domów. kontrole prowadzone były po godzinie 16 do około
godz. 21.00.

W jaki sposób złożyć deklarację?
• w formie elektronicznej, czyli przez
Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Deklaracja jest
do pobrania na stronie internetowej
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/;
• w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki lub
wysłać listem.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do złożenia deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna,
wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Referat Niskiej Emisji
Urzędu Gminy Zielonki
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W przypadku stwierdzenia pieca bezklasowego lub I, II klasy
kontrolujący przypominali o konieczności wymiany przed
końcem 2022 r. i informowali o dotacjach

Ekologia
Pomiarom podlegały wszystkie
kominy emitujące dym, za wyjątkiem kominów „gazowych”
znajdujących się na trasie ekopatrolu. Podczas kontroli dron
zawisał nad przewodem spalinowym (kominem) i zasysał
próbkę dymu do analizatora, po
czym przesyłał dane do stacji
odbiorczej znajdującej się przy
ekopatrolu. W ramach kontroli analizator wykonywał pomiar:
wartości pyłów zawieszonych
(PM1, PM2,5; PM10); lotnych
związków organicznych (VOC);
formaldehydu,
siarkowodoru,
chloru, chlorowodoru, cyjanowodoru. Dane podawane były
na bieżąco, co pozwalało na
podjęcie decyzji o konieczności wejścia na posesję uprawnionych do kontroli urzędników,
również z policją, w celu przeprowadzenia kontroli w kotłowni.
– Za pomocą drona skontrolowano łącznie 189 kominów,
urzędnicy weszli na 28 posesji,
gdzie w asyście policji skontrolowali kotłownie i piece. Zostało pobranych 6 próbek, w trzech
gospodarstwach
domowych
stwierdzono spalanie odpadów, więc wystawiono 3 mandaty – relacjonuje Grzegorz Pikul,
główny ekodoradca z Referatu
Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy w Zielonkach.
W pozostałych przypadkach,
jak relacjonuje Grzegorz Pikul,
oględziny kotłowni, paleniska
i popielnika w kotłach nie wykazały spalania odpadów, nie było
więc podstaw do pobrania próbki popiołów do badania, czy
wystawienia mandatu. Potwierdzono jedynie istnienie starych
kotłów opalanych dopuszczonym do obrotu węglem – na co
przedstawiono rachunki. Jak
w każdym tego typu przypadku właścicieli poinformowano
o konieczności wymiany kotła,
pozostawiono deklaracje przystąpienia do gminnego programu w ramach którego można
otrzymać dofinansowanie na
wymianę pieca oraz informacje
o rządowym programie Czyste
Powietrze.
MKF

Zmiany
w programie
„Czyste
Powietrze” –
skorzystaj z pomocy
ekodoradców!
1 lipca 2021 r. wchodzi w życie zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego
poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania maksymalnie
37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Co oznacza, że więcej osób
będzie mogło skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
I tak:
1) Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie
do 2 189,04 zł (o około 229 zł więcej niż obecnie).
2) Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wzrośnie
do 1 563,60 zł (o około 164 zł więcej niż obecnie).
Doradztwo w ramach programu „Czyste Powietrze” w gminie
Zielonki prowadzą:
• Adrian Baran – ekodoradca,
e-mail: adrian.baran@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 wew. 310;
• Grzegorz Pikul – główny ekodoradca,
e-mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 wew. 315.
Zachęcamy do korzystania z ich fachowej pomocy. Ekodoradcy
świadczą doradztwo przy wymianie kotła węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania, termomodernizacji budynku i wyborze Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomoc w wypełnianiu wniosków
o dofinansowanie.
Ekodoradcy z ECO TEAM pracują w Urzędzie Gminy Zielonki, przy
ul. Krakowskie Przedmieście 116, (budynek UGZ, III wejście od strony parkingu) oraz w Punkcie Obsługi Programu „Czyste Powietrze”
w lokalu w pasażu handlowym przy ul. Krakowskie Przedmieście
116A/3 (przy parkingu urzędu); są do dyspozycji mieszkańców w:
poniedziałki od godz. 9.30 do 16.30; wtorki, środy, piątki od godz.
8.30 do 15.00. Ze względu na mobilny charakter pracy ekodoradców prosimy mieszkańców o wcześniejsze umówienie spotkania
pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 310 lub 315.
Przypominamy też, że:
– w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc.
drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż
dwa lata;
– do końca 2022 r. wszystkie bezklasowe piece na węgiel
oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione!
Grzegorz Pikul, główny ekodoradca
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Samorząd

Przyznano 23 stypendia sportowe i 5 nagród sportowych, w tym 1 nagrodę sportową dla trenera

Nagrody i Stypendia
Sportowe Gminy Zielonki
za osiągnięcia sportowe
w 2020 r. zostały
przyznane
Nagrody i Stypendia Sportowe Gminy Zielonki za osiągnięcia sportowe w 2020 r. zostały przyznane zawodnikom
i trenerom. Łączna kwota przyznanych w 2021 r. nagród
i stypendiów to 91 020 zł. Spośród złożonych 34 wniosków
przyznano 23 stypendia sportowe i 5 nagród sportowych,
w tym 1 nagrodę sportową dla trenera.
W związku z trwającym nadal na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanem pandemii COVID-19 niestety nie było możliwości zorganizowania uroczystego spotkania i osobistego wręczenia nagród i stypendiów sportowych nagrodzonym sportowcom.
Dyplomy okolicznościowe podpisane przez Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla zostały przekazane sportowcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.
– Nagrodzonym zawodnikom i trenerowi gratuluję uzyskanych
w 2020 r. wysokich wyników sportowych w uprawianych dyscyplinach sportowych i serdecznie życzę spełnienia wszystkich przyszłych zamierzeń sportowych, dobrej kondycji i wielu sukcesów na
niwie sportowej, a przede wszystkim wytrwałości w ciężkiej codziennej pracy sportowca, która niewątpliwie jest podstawą w osiąganiu
zamierzonych celów – przekazał wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Stypendia sportowe otrzymali: Aleksandra Kwaśny (lekkoatletyka/
skok wzwyż), Jagoda Skrzypek, Ada Skrzypek (pływanie), Kacper
Gabor (judo), Aleksandra Belowska (lekkoatletyka/biegi sztafetowe),
Igor Staszek (lekkoatletyka/biegi), Maksymilian Żmuda (piłka noż-
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na), Cezary Orszula (badminton), Anna Maciaś (piłka nożna),
Władysław Kućmierczyk (tenis
ziemny), Nikodem Perek (kulturystyka), Lena Skrzypek (lekkoatletyka/biegi), Maja Lamparska
(biegi na orientację), Szymon
Superson (brydż sportowy), Julia Dragosz (piłka siatkowa),
Olga Rachwał, Patryk Rachwał
(pływanie),
Dominik
Kwinta
(badminton), Paweł Ryncarz,
Krzysztof Ryncarz (trial motocyklowy), Gita van der Voort
(żeglarstwo), Patryk Skrzypek
(lekkoatletyka/biegi), Teodor Dawiec (pływanie).
Nagrody sportowe otrzymali:
Barbara Superson (brydź sportowy), Piotr Voigt (tenis ziemny),
Filip Śpiewak (piłka nożna), Joanna Książek (narciarstwo alpejskie).
Nagrodę sportową dla trenera
otrzymał Leon Biskup – trener
gimnastyki sportowej.
– Mam nadzieję, że w przyszłym
roku zaistnieją bezpieczne warunki do organizowania spotkań
i imprez oraz że będziemy mogli się bezpiecznie spotkać na
wręczeniu Nagród i Stypendiów
Sportowych Gminy Zielonki za
osiągnięcia sportowe w 2021 r.
– czego sobie i Państwu życzę.
Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję – napisał do nagrodzonych Bogusław
Król, wójt gminy Zielonki.
GZEAS, red. MKF
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Złote Gody – jubileusz par małżeńskich
z gminy Zielonki
Z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 29 parom z gminy Zielonki
medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 10 czerwca 2021 r. w jego imieniu
odznaczenia wręczył wójt gminy Zielonki Bogusław Król. W uroczystości zdecydowało się
uczestniczyć 26 jubilatów. W celu zapewnienia reżimu sanitarnego wręczenie medali odbyło się w dwóch etapach, jubilatów podzielono na 2 grupy.
Były to medale 50+, ponieważ złote pary brały ślub w 1969 r., a pandemia przeszkodziła USC
w Zielonkach w zorganizowaniu tradycyjnego, corocznego spotkania w roku ubiegłym.
Złote pary, z którymi spotkano się w budynku
Centrum Kultury (CIS) przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach, to: Halina i Jerzy Kiszka z Przybysławic,
Wiktoria i Władysław Małek z Trojanowic, Anna
i Kazimierz Paulewicz z Zielonek, Anna i Edward
Prochalowie z Przybysławic, Maria Wroniewicz-Rams i Witold Rams z Pękowic, Maria i Stefan
Stypułowie z Zielonek, Barbara i Stefan Boryczko
z Węgrzc, Barbara i Andrzej Grabowscy z Węgrzc,
Anna i Andrzej Mikulscy z Bibic, Halina i Roman
Nowiccy z Bosutowa, Wiesława i Tadeusz Piega
z Węgrzc, Maria i Tadeusz Tworek z Owczar, pan
Kazimierz Warszawski z Owczar również w imieniu żony Zofii, pani Stanisława Szymska również
w imieniu męża Zdzisława.
Po wysłuchaniu „Marszu weselnego” Mendelssohna jubilatów powitała Marta Kazior, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonkach, która wraz
z zespołem Referatu Spraw Administracyjnych UG
Zielonki zorganizowała kameralną uroczystość.
Życzenia i gratulacje przekazał jubilatom wójt gminy Bogusław Król. – Potrafiliście wspólnie przeżyć,

wytrzymać różnego rodzaju trudy wzajemnego docierania się, wielu różnych zdarzeń, i tych bardzo
przyjemnych i tych wspaniałych, ale też pewnie
trudniejszych w waszych życiorysach. Najważniejsze, że dzisiaj się spotykamy i ja ze swojej strony
i w imieniu samorządu gminy Zielonki życzę wam
wielu dalszych lat życia razem dla radości dzieci,
wnuków – powiedział wójt życząc też jubilatom jak
najwięcej miłości i radości w domach.
Małżonkowie z 50-letnim stażem stawiani są za
wzór wytrwałości. Gratulowała im również wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki Marzena
Gadzik-Wójcik. – Ludzie próbują w inny sposób żyć
wspólnie, również oczywiście zakładając rodzinę.
Związek małżeński, czy on jest cywilny, czy kościelny, jednak jednoczy ludzi i stawia pewnego rodzaju zobowiązania. Serdecznie dziękuję za ten trud,
który Państwo podjęli. Gratuluję tego wszystkiego,
co Państwo przez ten czas osiągnęli.
Jaka jest recepta na taki staż małżeński? Tolerancja – twierdzą jednoznacznie małżonkowie i radzą,
by nie zniechęcać się różnicami w charakterach,
bo każdy ma jakieś wady i trzeba się do nich przyzwyczaić. – I pogoda ducha – dodaje pani Maria
Wroniewicz-Rams.
IO
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VIII Rajd Rowerowy po gminie Zielonki
startował z Zielonek, Korzkwi i Woli
Zachariaszowskiej
9 czerwca Centrum kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało rowerowe
przejażdżki po gminie z trzema punktami startowymi i metą w Woli Zachariaszowskiej.
Udział wzięło ponad 500 uczestników. Z mapką i czapeczką od organizatorów wyruszyć
można było z korzkwi z parkingu przy wjeździe do szkoły, z Parku Wiejskiego w Zielonkach
i z Woli Zachariaszowskiej z działki sołeckiej niedaleko kościoła, gdzie była też meta rajdu.
do losowania nagród trzeba było pojawić się w dwóch punktach i to na rowerze. dziękujemy uczestnikom, którzy w ten słoneczny, upalny dzień wybrali się na nasze rowerowe
święto. Mamy nadzieję, że kolejna edycja nie będzie już organizowana w czasie pandemii.

W tym roku uczestnicy rajdu mogli wystartować z trzech miejsc:
Zielonek, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej i wyruszyć na trasę

Na mecie uczestnicy mogli otrzymać sadzonki roślin w zamian za
nakrętki i baterie

Na mecie dzieci chętnie grały w grę wielkoformatową „Pucheroki”
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W tym roku ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 rajd startował z 3
miejsc i uczestnicy sami wybierali
trasę, którą dotrą do mety w Woli
Zachariaszowskiej. W związku
z tym, że nie można było gromadzić w jednym miejscu zbyt wielu
osób, losowanie nagród odbywało
się regularnie, co około 2 godziny.
Miało to dobre strony, bo przygotowaliśmy dla uczestników bardzo
dużo nagród.
Na mecie w Woli na uczestników,
którzy mieli dwie pieczątki, czekało losowanie nagród: 100 plecaków
lub worków z atrakcyjnymi gadżetami sportowymi od Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji oraz gminy
Zielonki, 30 voucherów na zakupy
– w sportowych, jubilerskich i kosmetycznych sklepach, 5 podwójnych zaproszeń na koncert w ICE
Kraków, 50 podwójnych zaproszeń
do ogródka gastronomicznego
Koła Gospodyń Wiejskich „Wolanie”, powerbanki i ciśnieniomierz.
188 uczestnikom udało się wygrać
nagrody. Losowali też uczestnicy.
Jako pierwsi szczęśliwą ręką musieli się wykazać najstarsi uczestnicy rajdu, bywalcy od początku
jego organizowania, panowie Włodzimierz Waligóra z Krakowa-Nowej Huty i Roland Zięba z Węgrzc.
– Trzeba się ruszać, trzeba być
sprawnym i jeździć dokąd się da –
radzi pan Włodzimierz, który przewiduje, że za pół roku uda mu się
zrzucić kilka dodatkowych kilogramów po pandemii, ale rowerem jeździ co dzień. Pan Roland przyjechał
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na rajd z wnukiem, który dojeżdża
rowerem do szkoły. Wśród przekazujących nagrody znaleźli się również wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zielonki Krzysztof Olawski
oraz radni gminy Zielonki: Magdalena Listoś, Anna Leginowicz,
Krzysztof Krzyworzeka. Uczestników dopingował i wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Na mecie harcerze ze Szczepu Zielonego grali z dziećmi
w wielkoformatową grę Pucheroki. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zrealizowało warsztaty
ekologiczne: chemiczne i fizyczne
o zanieczyszczeniach i emisyjności energetycznej budynków. Michał Kud i Dawid Pietruch z AGH
przyciągali uwagę spektakularnymi wybuchami. Pokazano m.in.
jak rozchodzi się zanieczyszczone
powietrze w zimie i lecie – w wypełnionym lodem baniaku pozostawało wewnątrz, w wypełnionym
wrzątkiem uciekało z baniaka – co
świadczy o tym, że zimą kisimy się
w zanieczyszczonym powietrzu.
Zespół Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki zorganizował
punkt, w którym można było oddać
baterie i nakrętki, dostając w zamian sadzonkę, których przygotowano 200. Na ich stoisku można
było się też poradzić w sprawie wymiany pieca z dofinansowaniem.
Mieszkańców gminy i gości integrowało sołectwo Wola Zachariaszowska i Stowarzyszenie KGW
„Wolanie”, które odpowiadało za
organizację ogródka gastronomicznego z potrawami z grilla, ciastami
i lodami. OSP Wola Zachariaszowska spontanicznie schłodziła wodą
uczestników, namioty i teren imprezy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach z siedzibą
w Węgrzcach udostępniło agregat.
Ekipa gospodarcza Urzędu Gminy
w Zielonkach pomogła w przewiezieniu niezbędnego sprzętu i jego
rozładowaniu na punktach wydawania pakietów. Ksiądz proboszcz
parafii w Woli Zachariaszowskiej
Michał Kowalski udostępnił plac
przy kościele i parking przy plebanii. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia
CKPiR serdecznie dziękuje.
IO, MKF, KŻ

Z Zielonek wystartowało najwięcej osób, z wszystkich kategorii
wiekowych, jak zawsze nie zabrakło całych rodzin

Rozlosowano 188 nagród, m.in. plecaki i worki z atrakcyjnymi gadżetami i prezentami sportowymi od gminy Zielonki i organizatora – CKPiR

Na mecie uczestnicy byli zadowoleni – za organizację ogródka
gastronomicznego odpowiadało sołectwo Wola Zachariaszowska
i KGW „Wolanie”

Na mecie w Woli dla najmłodszych przygotowano też warsztaty ekologiczne, czyli niezapomniane pokazy, eksperymenty i doświadczenia
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Niestety, łęgi były intensywnie
wycinane przez ludność nadrzecznych wiosek, a uzyskane
tereny przeznaczane najczęściej
na pastwiska. Tak było również
w przypadku Błoń Pękowickich
i okolicznych terenów, gdzie
fragmenty lasu łęgowego przetrwały tylko w wąskim pasie przy
samej rzece Prądnik i w niektórych trudnodostępnych meandrach.

Projekt ma na celu odtworzenie tradycyjnego ekosystemu tych terenów

Rośnie pękowicki las
łęgowy
W Pękowicach, w malowniczym zakolu Prądnika, przy
ul. Na Błonie, pomiędzy terenem rekreacyjno-sportowym
a ul. Na kąty, mieszkańcy posadzili ponad trzysta drzewek
lasu łęgowego.
Lasek powstał jako realizacja projektu „Nie było nas, był las, nie
będzie nas, będzie las. Posadzenie parkolasu łęgowego w Pękowicach, gmina Zielonki”, na który lokalne Stowarzyszenie Perła Pękowic pozyskało grant w wysokości 10 000 zł ze środków XI edycji
Funduszu Naturalnej Energii firmy GAZ-SYSTEM S.A.
Skąd taki pomysł? Lasy łęgowe to tradycyjny, choć obecnie szczątkowy, ekosystem tych terenów. W dolinach rzecznych, w tym
w dolinie Prądnika, zalewanych obficie wodami powodziowymi, wykształciły się bardzo żyzne gleby – mady rzeczne. Na nich wyrastały charakterystyczne zbiorowiska drzew leśnych, zwanych łęgami,
z bardzo bujną warstwą krzewów i runa leśnego.

Lasek ogrodzono siatką, aby młode drzewa były chronione przed sarnami
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Projekt Stowarzyszenia „Perła
Pękowic” miał na celu odtworzenie na gminnym terenie fragmentu lasu łęgowego, aby służył
ochronie siedlisk roślin i zwierząt, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Pękowic i nie
tylko. W przyszłości, gdy podrośnie, lasek łęgowy stanie się
częścią naszej lokalnej, ekologicznej infrastruktury rekreacyjnej, miejscem do spacerów,
relaksu i obserwacji przyrody.
Dlatego 22 maja, mieszkańcy Pękowic, głównie młodzież
i dzieci, licznie przybyli na akcję.
Czekał na nich przygotowany
profesjonalnie teren – do otworów wystarczyło włożyć drzewko, zasypać ziemią i uklepać.
Sprawnie i z ogromnym zapałem, w ciągu zaledwie kilku godzin, zasadziliśmy ponad trzysta
wiązów, dębów, grabów, buków,
klonów, jaworów i lip. Nad całością czuwał spec od lasów,
mieszkaniec Pękowic, Stanisław
Brożek. Dopisała pogoda, było
ciepło i przyjemnie, a gdy tylko
prace leśne zostały zakończone, spadł rzęsisty deszcz. Lasek ogrodziliśmy siatką leśną,
aby drzewka w spokoju nabrały
sił, ukorzeniły się i urosły, chronione przed amatorami młodych roślin – sarnami i zającami.
Wkrótce postawiona zostanie
również tablica edukacyjna informująca o tradycyjnych lasach
łęgowych i o projekcie, dzięki
któremu powstał nasz zagajnik.
Mamy nadzieję, że akcję sadzenia lasu uda nam się kontynuować w meandrach Prądnika.
Roma Toft,
Stowarzyszenie Perła Pękowic
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W tym roku mieszkańcy zebrali ponad 4 duże kontenery śmieci. Na zdjęciu
oczestnicy akcji sprzątania w Owczarach

Wspólnie sprzątamy
nasz kawałek świata!
Wiosenne akcje sprzątania i w tym roku odbyły się na terenie 11 miejscowości naszej gminy. dziękujemy ogromnie wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w tę ważną
społecznie akcję!
Akcje sprzątania koordynują sołtysi, a Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy dostarcza worki i rękawice oraz odbiera zebrane
śmieci. – W tym roku zebrane śmieci wypełniły 4 kontenery o pojemności 7 m3, do czego dodać należy jeszcze zebrane opony – mówi
Małgorzata Fordymacka, kierownik referatu GK UGZ.
Efekty wiosennej zbiórki porzuconych śmieci są z jednej strony imponujące, bo pokazują jakimi jesteśmy świadomymi ekologicznie
i zaangażowanymi społecznie ludźmi, a z drugiej strony przygnębiające, gdy spojrzy się na ilość i rodzaj zbieranych każdego roku
w naszej gminie śmieci. Zbierano: kartony po pizzy, opakowania po
jedzeniu na wynos, czipsach, batonikach, papierosach, puszki po
piwie i energetykach, butelki. Były też: worki z pampersami, flizami, części samochodowe, opony, które nikomu przypadkiem nie
wypadły, tylko musiały zostać celowo przywiezione i wyrzucone
w przydrożny zagajnik. Pomimo, że płacąc za odbiór śmieci, możemy oddawać je wszystkie, to i tak służby gminne regularnie usuwają dzikie wysypiska przy drogach. I co roku, każdej wiosny, nasi
wspaniali, zaangażowani mieszkańcy sprzątają po tych – mieszkańcach, firmach, turystach – którzy niefrasobliwie lub z premedytacją
zaśmiecają nasze piękne okolice.
Jako pierwsze akcję rozpoczęły 26 marca Węgrzce. Sprzątali
mieszkańcy i firma Ekoland – 25 osób zebrało 50 worków. 10 kwietnia sprzątanie odbyło się w Garliczce, Pękowicach i Brzozówce.
W Garliczce pozbierano śmieci zalegające w rowach melioracyjnych i przy drogach, uporządkowano plac zabaw i boisko sołeckie.
20 osób zebrało 12 worków. W Brzozówce 30 osób zebrało około 60 worków śmieci; w Pękowicach 40 uczestników akcji zebrało
30 worków.

23 i 24 kwietnia sprzątano w Bibicach, Owczarach, Korzkwi
i Woli Zachariaszowskiej. Bibicach kilkadziesiąt osób zebrało
porzucone śmieci od ul. Spacerowej przez ulice: T. Kościuszki,
Wichrowe Wzgórza, Lipową, Zagaje i Sportową przy lesie, aż po
ul. Graniczną. Zebrano 120 worków. W Owczarach posprzątano
ulice: Długą, Dolinę, Topolową,
Kasztanową, Gielniówkę, Gajową, Górną. 18 osób zebrało ponad 70 worków porzuconych
śmieci. W Korzkwi mieszkańcy,
harcerze z 1KDH Widmo i zuchy z 1KGZ „Zamkowe Orły” posprzątali okolice szkoły i zamku
w Korzkwi – zebrano 70 worków. W Woli Zachariaszowskiej
uczestnicy zajęć w ŚDS Zachariasz posprzątali okolice budynku sołeckiego.
8 i 9 maja w akcje sprzątania swoich miejscowości zaangażowali
się mieszkańcy Bosutowa-Bolenia, Przybysławic i Zielonek.
8 maja około 20 mieszkańców
Bosutowa-Bolenia zebrało około 70 worków, sprzątano w całej
miejscowości, m.in. na Błoniach
Bosutowskich, a 10-osobowa
ekipa w Przybysławicach zebrała spory „urobek” z ulic:
Krakowskiej, Słonecznej, Widokowej, Zamkowej, Na Chochół
i Stoczki – kilkanaście worków.
W Zielonkach akcję sprzątania zaplanowano na dwa dni:
8 i 9 maja – około 30 osób uzbierało ponad 50 worków.
– Nie wystarczy, że sami nie
śmiecimy, musimy pokazać tym,
co śmiecą, że śmiecić nie należy,
bo jedna wyrzucona przez nich
puszka, czy butelka, zmienia się
w setki butelek i puszek zbieranych co roku. Dlatego chcemy,
by akcja sprzątania była kontynuowana, bo ma walor edukacyjny
– mówi Krzysztof Krzyworzeka,
przewodniczący komisji ochrony środowiska, niskiej emisji
i odpadów Rady Gminy Zielonki, zaangażowany w akcję w Zielonkach.
Wszyscy uczestnicy akcji w podziękowaniu otrzymali albumy
gminy Zielonki.
MKF
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Strażacy-ochotnicy
z finansowym
wsparciem

101-latek Stanisław Figiel do OSP wstąpił 80 lat temu

Druh Stanisław Figiel ma
101 lat! Wstąpił do OSP
w 1941 r.
Trudno w to uwierzyć, ale Stanisław Figiel wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach aż 80 lat temu!
Przez lata był aktywnym strażakiem, dziś jest honorowym
strażakiem w jednostce. Pasją do pożarnictwa zaraził syna,
który również od wielu lat działa w tej samej jednostce.
Stanisław Figiel urodził się 19 kwietnia 1920 r. w Bibicach.
W 1941 r., w czasie wojny pan Stanisław został członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach i jest nim aż do
dziś. 19 kwietnia pan Stanisław świętował 101. urodziny.
– Przyjechała delegacja strażaków z OSP Bibice, były kwiaty, pogawędki. – Tato dostał także okolicznościową koszulkę, w której pozował do zdjęć – opowiada Władysław Figiel,
syn pana Stanisława.
Za zaangażowanie w życie społeczności pan Stanisław wielokrotnie
odbierał dyplomy i medale, odnaczono go także Krzyżem Batalionów Chłopskich.
– Taki dzień jak dziś jest dla nas wyjątkowym świętem. Niewielu ludziom Opatrzność Boska pozwala osiągnąć wiek, o którym marzymy
wszyscy i niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz.
Serdecznie gratulujemy, wyrazy uznania dla przeżytych lat i życzenia
wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata. Niech każdy
dzień wnosi w Twoje życie Druhu Stanisławie wiele ciepła, miłości
i niech życie upływa Ci w spokoju i zdrowiu – życzyli swojemu honorowemu druhowi jego przyjaciele z jednostki OSP Bibice.
Stanisław Figiel został uhonorowany dyplomami i medalami przez
OSP, gminę Zielonki oraz sołectwo Bibice.
IO, źródło: osp.pl
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Jednostki OSP otrzymały
wsparcie finansowe z budżetu gminy Zielonki: na
zakup samochodu dla OSP
Węgrzce oraz dodatkowego sprzętu pożarniczego
dla OSP z Garlicy Murowanei i Trojanowic. Całość
dofinansowania wynosi
402 tys. zł.
Dotację celową z budżetu gminy Zielonki otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna
w Węgrzcach w wysokości
390 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego z napędem 4x2.
Wartość zaplanowanego zakupu wynosi 780 tys. zł; reszta
pozyskanych środków pochodzić będzie m.in. z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatu Krakowskiego. Jednostka
OSP Węgrzce jest włączona do
KSRG od 1997 r. Obecnie posiada trzy samochody pożarnicze, w tym dwa starsze z 1989
i 1997 r. Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy zastąpi wysłużonego 32-letniego
STARa, którego stan techniczny jest zły i wymaga generalnego remontu, przewyższającego
wartość całego pojazdu. Według meldunków zgłoszonych do Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie
w 2019 r. jednostka wyjeżdżała 70 razy z czego 13 zgłoszeń
dotyczyło pożarów, 54 miejscowych zagrożeń, a 3 alar-
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mów fałszywych; natomiast
w 2020 r. jednostka wyjeżdżała
do 69 akcji, z czego 6 zgłoszeń
dotyczyło pożarów, 58 miejscowych zagrożeń, a 5 alarmów
było fałszywych. OSP zrzesza
w swoich szeregach 33 członów, z czego 22 druhów może
brać bezpośrednio udział w akcjach.
Z budżetu gminy Zielonki dotację celową w wysokości 6 tys. zł
otrzymały także ochotnicze
straże pożarne z Garlicy Murowanej i Trojanowic. Zakup
dodatkowego sprzętu pożarniczego usprawni oraz przyspieszy pomoc poszkodowanym.
Strażacy ochotnicy niosą pomoc w akcjach pożarniczych,
powodziowych i różnego rodzaju klęskach żywiołowych. Niosą także pomoc w wypadkach
i zdarzeniach drogowych oraz
zabezpieczeniu ruchu drogowego itp.
Ponadto 8 jednostkom OSP
z terenu gminy Zielonki przyznano dofinansowanie z Powiatu Krakowskiego w ramach
programu Bezpieczny Powiat
Krakowski 2021–2023 działanie:
Wspieranie służb ratunkowych.
Łączna kwota dotacji z budżetu Powiatu Krakowskiego to
36 280 zł.
Wysokość dofinansowania dla
poszczególnych jednostek to:
• OSP Bibice 1 900 zł;
• OSP Bosutów 620 zł;
• OSP Grębynice 2 590 zł;
• OSP Owczary 2 070 zł;
• OSP Trojanowice 2 540 zł;
• OSP Węgrzce 20 000 zł;
• OSP Wola Zach. 3 000 zł;
• OSP Zielonki 3 560 zł.
KB

„Przyjaciele Brzozówki” z nową przewodniczącą – na zdjęciu druga od prawej

Wieści od Przyjaciół
Brzozówki
2 marca nową przewodniczącą wówczas jeszcze koła
Przyjaciół Brzozówki została Magdalena krztoń, która zastąpiła karolinę kmiecik-Jusięgę. To nie koniec zmian.
22 czerwca powstałe na bazie organizacji koło Gospodyń
Wiejskich „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce zostało zarejestrowane w krajowym Rejestrze kGW prowadzonym
przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zarząd koła prócz przewodniczącej tworzą jej zastępca
anna kukuła-Góral oraz elżbieta Cich.
Poprzednia przewodnicząca Karolina Kmiecik-Jusięga złożyła rezygnację z pełnionej prawie przez 4 lata funkcji. Przypomnijmy, że
dawne Koło Przyjaciół Brzozówki powstało po zorganizowanych
w Brzozówce w 2008 r. dożynkach gminy Zielonki na prośbę ówczesnego sołtysa Adama Chludka. W listopadzie 2008 r. pod przewodnictwem Marii Pahl (byłej długoletniej dyrektor szkoły w Korzkwi)
mieszkańcy założyli Koło Przyjaciół Brzozówki. Organizowali targi
świąteczne, wystawy, pokazy filmów i spotkania integracyjne w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce.
W kole działa około 15 osób, są specjaliści od rękodzieła np. tworzenia palm wielkanocnych i wieńców, od pisania tekstów, pieczenia
ciast i przygotowania do występów, każdy może pokazać swoje zalety, spędzić miło czas. Są otwarci na przyjęcie nowych członków.
Mimo, że 2020 r. minął pod znakiem pandemii to właśnie koło z Brzozówki z obecną przewodniczącą Magdaleną Krztoń zorganizowało
stoisko z rękodziełem i przetworami podczas prezentacji gminy Zielonki na sierpniowych Targach Sztuki Ludowej na Rynku Głównym
w Krakowie. Liczymy na dalszą owocną współpracę z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
Red. IO
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Dzieci poznają nuty, instrumenty, grają na bum bum rurkach,
dzwonkach oraz instrumentach
perkusyjnych. W najtrudniejszym czasie pandemii próby
odbywały się on-line. Zwieńczeniem pracy małych artystów była realizacja nagrania
piosenki pt. „Czekolady, ach”,
który to utwór pochodzi z płyty 17. Konkursu Wygraj Sukces
(Sł. E. Buczyńska, muz. J. Piątkowski).

Zespoły Czerwone Korale i Folklove tańczyły i zaśpiewały dla publiczności

Rozwijają swoje pasje
z Centrum Kultury
w Zielonkach
Śpiewają, grają na instrumentach, uczestniczą w zajęciach
plastycznych i ruchowych – tak dzieci i młodzież rozwijają
swoje talenty podczas zajęć organizowanych przez Centrum kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Zwieńczeniem ich całorocznej pracy był występ w Parku Wiejskim
w Zielonkach 20 czerwca.
Jako pierwsza na scenie pojawiła się grupa Mini Fermata, która
powstała we wrześniu 2019 r. Początkowo prowadzona była przez
Marię Banasik, a od września 2020 przez Annę Roj. W tym roku
szkolnym do grupy należało 16 dzieci w wieku od 4 lat. Zajęcia Mini
Fermaty obejmują naukę śpiewu oraz ćwiczenia umuzykalniające.

Grupa Mini Fermata zaśpiewała m.in. piosenkę na Dzień Ojca
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Nie zabrakło także występów
grupy młodszej i średniej zespołu Fermata, którą prowadzi
Anna Roj. Obie grupy pracowały dzielnie przez cały rok, w trudniejszych miesiącach dzieci
spotykały się on-line. Spragnieni prób i występów przed publicznością chętnie wrócili do
ćwiczeń w sali. Na zakończenie pierwszego semestru młodzi
wokaliści nagrali piosenkę „Gdy
nie masz nic” z filmu „Kraina
Lodu 2”. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube zespołu
Fermata.
– Kochani rodzice, macie cudowne dzieci. Bardzo zdolne,
ambitne i zaangażowane. Kibicujcie im i przyjeżdżajcie na koncerty, bo warto – mówiła Anna
Roj, która kieruje zespołem Fermata od 14 lat.
Po wakacjach odbędą się przesłuchania do zespołu, a szczegółowe informacje ukażą się na
stronie internetowej CKPIR.

Małe baletnice oczarowały
publiczność

Wydarzenia
Podczas niedzielnego koncertu wystąpili także uczniowie indywidualnych zajęć nauki gry
na instrumentach oraz śpiewu,
których instruktorami są: Magdalena Jarząbek, Anna Wołczańska i Sebastian Szydło.
Zajęcia indywidualne w CKPiR
cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego cześć uczniów wystąpiła już w piątek,
18 czerwca, prezentując swe
umiejętności najbliższym, w siedzibie Centrum Kultury w CIS.
Wystąpili wtedy uczniowie kształcący się u Anny Wołczańskiej,
Wojciecha Karwata i Jakuba Misińca.
Po występach muzycznych nastąpiły prezentacje taneczne.
Małe baletnice tańczące się pod
okiem Magdaleny Żbik zaprezentowały się w dwóch odsłonach: jako łabędzie i laleczki.
W zajęciach baletowych organizowanych przez Centrum Kultury bierze udział 28 dzieci.
Pani Magdalena przygotowała także do występu młodych
artystów z zespołu „Czerwone korale”. Zespół działa od
2019 r., a zadebiutował na krakowskim Rynku Głównym podczas Targów Sztuki Ludowej.
Wystąpili także podczas Święta Szlaku Orlich Gniazd, czyli Juromanii w zeszłym roku
w Korzkwi. Małym artystom ludowym przygrywała Jurajska
Kapela Folklorystyczna, z kierownikiem grupy Janem Regulskim na czele. Zagrali oni dla
publiczności trzy utwory ludowe i przygrywali występującym
artystom zespołu Folklove. Zespół Folklove został założony
w 2016 r. Zatańczyli m.in. kujawiaka, poloneza i krakowiaka,
ale także zaśpiewali. W ramach
zajęć zespołu odbywają się regularne próby śpiewu, które
od 2020 r. prowadzi Sebastian
Szydło.
Przed nami czas wakacyjnego
wypoczynku, a już we wrześniu
znów zapraszamy na zajęcia organizowane przez CKPiR w Zielonkach.
KB

Ponad 40 osób w ciągu roku uczestniczyło w cyklicznych warsztatach
plastycznych

Talenty, które dojrzewają
W roku szkolnym 2020/2021 ponad 100 dzieci i młodzieży uczestniczyło w różnorodnych zajęciach muzycznych
i plastycznych organizowanych przez Centrum kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Ze względu na obostrzenia
pandemiczne czasem także on-line.
Swoje plastyczne pasje realizowało od września 2020 r. ponad 40
osób, w dwóch pracowniach Eco Art oraz Pracowni Małej Formy.
Dzieci i młodzież w czasie zajęć poznawały ciekawe techniki plastyczne, bawiły się kolorem, fakturą i strukturą. W czasie każdych
zajęć powstawała nowa, ciekawa praca. Wiele z nich można obejrzeć na stałej wystawie przed salą edukacyjną w siedzibie Centrum
Kultury przy ul. ks. Michalika 2A. Analogicznie do lat poprzednich zajęcia w obu pracowniach prowadzili Marta i Przemysław Lasoniowie.
Dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie od września kontynuowała
indywidulaną naukę gry na instrumentach. W tym roku można było
wybierać pomiędzy nauką gry na pianinie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie i keyboardzie. W zajęciach uczestniczyło ponad 40 osób. Nauka odbywała się pod czujnym okiem instruktorów:
Jakuba Misińca, Magdaleny Kizior, Magdaleny Jarząbek, Wojciecha
Karwata oraz Mateusza Banasika.
Nie zabrakło również zajęć dla pasjonatów śpiewu. W indywidualnych lekcjach śpiewu w tym roku uczestniczyło 20 osób, które pod
okiem instruktorów Anny Wołczańskiej oraz Sebastiana Szydło doskonaliło swój wokalny warsztat.
Marta Lasoń

Pod okiem instruktora można się
uczyć grać m.in. na akordeonie...

…i na pianinie

41

Kultura

5. edycja Budżetu
Obywatelskiego
Od 14 maja do 14 czerwca
mieszkańcy Województwa
Małopolskiego mogli wziąć
udział w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach
5. edycji Budżetu Obywatelskiego. każdy mieszkaniec mógł zagłosować na
jedno zadanie. W gminie
Zielonki o głosy walczyły
co najmniej trzy zadania.
Pierwszym z nich był projekt
UKS Korzkiew „Bądź bezpieczny nad wodą” – zajęcia nauki
pływania dla dzieci i młodzieży
z elementami pierwszej pomocy
– zajęcia odbywałyby się na terenie gminy Zielonki.
Drugi projekt Stowarzyszenia
#Strażacy Małopolska – #4 minuty – podłącz i ratuj! przewiduje sieć ogólnodostępnych AED
na terenie powiatu krakowskiego, a w gminie Zielonki zakłada
3 takie urządzenia – w remizach
OSP Bibice i OSP Bosutów oraz
budynku CIS w Zielonkach,
a także szkolenia z pierwszej
pomocy dla mieszkańców.
Trzeci projekt, łączonych 3 klubów sportowych Zieleńczanka Zielonki, Strażak Kokotów
i Radziszowianka Radziszów,
zakłada zakup profesjonalnych
strojów meczowych, dresów
i piłek dla zawodników.
Wyniki głosowania, a co za tym
idzie zadania, które zostaną
zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, poznamy do
22 października 2021 r.
Red.
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Centrum Kultury działa w dwóch lokalizacjach: przy ul. ks. J. Michalika 2A
(hala sportowa w Zielonkach) oraz ul. Galicyjskiej 17A (CIS w Zielonkach)

Centrum Kultury
z diagnozą potencjału
społeczno-kulturalnego
Zespół Centrum kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli z Narodowego Centrum kultury opracował pierwszą w naszej gminie
diagnozę potrzeb w zakresie oferty kulturalnej, zasobów
i potencjału dwóch grup: młodzieży w wieku 13–19 lat
oraz rodzin z dziećmi do lat 3. Projekt „Poznajmy się – razem możemy więcej” zakłada zwiększenie aktywności tych
grup w sferze kultury.
Tworząc diagnozę społeczności lokalnej zespół CKPiR chciał znaleźć odpowiedzi na pytania o to: jakie w diagnozowanych grupach
są podmioty, osoby, które możemy włączyć do współpracy, zaktywizować i wykorzystać ich oddolny potencjał w zakresie stworzenia
i uczestnictwa w szeroko rozumianej ofercie kulturalnej, jakie są ich
potrzeby w zakresie oferty kulturalnej oraz w jaki sposób te potrzeby
są zaspokajane przez działalność CKPiR w Zielonkach?
Aby odnaleźć odpowiedzi na te pytania zespół Centrum Kultury
przeprowadził szereg różnorodnych badań, za pomocą narzędzi
dostosowanych do dwóch wybranych grup społeczności lokalnej. Badania przeprowadzono w duchu badania zaangażowanego (active research), wsparcia merytorycznego udzieliła Anna
Miodyńska, a dzięki wspólnej pracy nad przygotowaniem diagnozy zespół CKPiR nabył nowe kompetencje. Diagnoza przeprowadzona w dwóch grupach mieszkańców pomogła rozpoznać ich
potrzeby, nawiązać kontakty, by działać nie tylko „dla”, ale i „z” wymienionymi grupami. Diagnoza została opublikowana na stronie
www.ckpir.zielonki.pl. W oparciu o wnioski z diagnozy powstał regulamin konkursu na najciekawsze oddolne inicjatywy, które będą
realizowane w dalszym etapie projektu. Jakie inicjatywy wybrano,
o tym na stronie obok.
Projekt udało się zrealizować dzięki zdobytemu dofinansowaniu
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne na realizację w 2021 r. zadania „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPiR w Zielonkach”.
KB
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Tańcz z Folklove

Zgłoszono dziewięć oddolnych inicjatyw – pięć zostanie dofinansowanych
i zrealizowanych w ramach konkursu ogłoszonego przez CKPiR w Zielonkach

Nabór do projektu „Poznajmy się – razem możemy
więcej” – rozstrzygnięty
22 czerwca podczas spotkania wnioskodawców, przedstawiciela programu dom kultury+ katarzyny Paradeckiej,
dyrektora Centrum kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach Marka Płachty oraz koordynatorki projektu z ramienia
CkPiR Marty Lasoń wyłoniono pięć inicjatyw, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Poznajmy się – razem
możemy więcej”. W ramach projektu zgłoszono dziewięć
oddolnych inicjatyw.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów
wynosi 23 100 zł, natomiast kwota o jaką ubiegali się wszyscy
wnioskodawcy wyniosła w sumie 53 110 zł. Do dofinansowania zakwalifikowało się pięć wniosków z najwyższą punktacją.
Najwięcej punktów (70) zdobył Jan Bobka z propozycją „Tajemniczej mgławicy na planecie Taru”, czyli zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży mających na celu przygotowanie musicalu. Będzie
to spektakl dla dzieci na podstawie autorskiego scenariusza aktorki
i wokalistki Agnieszki Pudło.

Zespół Ludowy Folklove
zaprasza do udziału w zajęciach tanecznych młodzież, najlepiej pary. Próby
odbywają się w każdą środę w siedzibie Centrum
kultury, Promocji i Rekreacji
w Zielonkach przy ulicy Galicyjskiej 17a(CIS).
W zespole obecnie ćwiczą dwadzieścia cztery osoby w wieku
od 16 lat. Pochodzą z Zielonek,
Bibic, Woli Zachariaszowskiej,
Krakowa i innych miejscowości. Zespół uczy się tańczyć
krakowiaka, poloneza, kujawiaka i polki pod okiem doświadczonej instruktorki Magdaleny
Żbik. Od 2 lat zespół ma także
zajęcia śpiewu, a próby wokalne prowadzi Sebastian Szydło.
Obecnie grupa przygotowuje
się do występu podczas Gminnych Dożynek, które odbędą się
28 sierpnia 2021 r. w Owczarach.
Członkowie zespołu zachęcają
do wstąpienia w ich szeregi:
„W naszym zespole całym
wszyscy świetnie się mamy
I już dziś do tańczenia
w Folkove cię zapraszamy”
„Przyjdź do Folklove zespołu,
stawiaj rytmicznie kroki
Poznasz piękny świat cały
i wsi polskiej uroki”
Red.

Drugi projekt Klary Osady „Mamy uMOCowanie w kulturze” to cykl
wspierających warsztatów dla rodziców małych dzieci i kobiet w ciąży. Projekt zakłada sześć spotkań, podczas których będą omawiane
poszczególne etapy rodzicielstwa oraz realizowane artystyczne projekty związane z danym zagadnieniem.
Kolejny projekt „Zawiąż się na przyjaźń” zgłosiły Emilia i Elżbieta Gołąb. Celem projektu jest integracja, zawiązanie przyjaźni i nowych
znajomości poprzez m.in. warsztaty artystyczne i kulinarne.
„Dotyk natury” to projekt przygotowany przez Beatę Godynię-Kapałkę, w ramach którego odbędą się warsztaty artystyczno-ekologiczne
w Bibicach, Węgrzcach, Korzkwi i Zielonkach.
Ostatni, piąty, zakwalifikowany do realizacji wniosek przygotowała
Jolanta Mielnicka. „Ceramiczny ogród” to warsztaty ceramiczne dla
młodzieży i rodziców.
O wszystkich tych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco
na stronie ckpir.zielonki.pl.
KB

Do tańca zaprasza zespół ludowy,
działający w CKPiR w Zielonkach
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Od 14 lat zespół Fermata zachwyca muzyką

Bo muzyka jest ponad
wszystko
19 czerwca w sali teatralnej przy parafii św. Jadwigi w krakowie odbył się koncert zespołu Fermata, który był zwieńczeniem całorocznej pracy młodych muzyków. Podczas
sobotniego wieczoru wystąpił: Młodzieżowy Chór Fermata
wraz z solistami, skład kameralny oraz zespół instrumentalny. Muzycy zaśpiewali pod dyrekcją: anny Roj, anny
Wołczańskiej i Sebastiana Szydło. Repertuar z polską i zagraniczną muzyką rozrywkową zachwycił publiczność, która nagrodziła zespół gromkimi brawami.
Ten koncert był podsumowaniem szczególnego i trudnego roku dla
wszystkich, zarówno dla muzyków spragnionych koncertowania
i występów, jak i samej publiczności. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się członkowie składu kameralnego zespołu Fermata pod
dyrekcją Anny Wołczańskiej. Artyści wykonali dwa utwory a capella:
„Summertime” autorstwa George’a Gershwina oraz piosenkę „Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas”. Tym występem zespół żegnał się
z panią dyrygent, po trzech latach współpracy. Za wspaniałą pracę,
którą docenia także młodzież, dziękował dyrektor Centrum Kultury,
Promocji i Rekreacji w Zielonkach Marek Płachta, wręczając kwiaty
wzruszonej Annie Wołczańskiej.

Za występami na żywo stęskniona była i publiczność i sami artyści
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Młodzieżowy Chór Fermata
również rozpoczął swój występ
dwoma utworami a capella. Jednym z nich była piosenka „Feel it
still”, podczas której w roli dyrygenta wystąpił Sebastian Szydło. Zespół zaśpiewał też utwór
„Pragną ocki” Stawnisława Wiechowicza pod batutą Anny Roj.
Do muzyków dołączył zespół instrumentalny grając kilka utworów z repertuaru krakowskich
artystów: Ewy Demarczyk, Beaty
Rybotyckiej, Grzegorza Turnaua
oraz Zbigniewa Wodeckiego.
Nie zabrakło też utworów zagranicznych tj. „Heal the world” Michaela Jacksona i dwukrotnie
zaśpiewanego (na bis) utworu
„Bohemian Rhapsody” zespołu
Queen.
– Fermaty chciałoby się słuchać
w nieskończoność – tak podsumował występ dyrektor Marek
Płachta. Wszystkim uczestnikom koncertu oraz całemu zespołowi Fermata, w imieniu
swoim oraz całego prezydium
Rady Gminy Zielonki podziękowała wiceprzewodnicząca rady
Gminy Zielonki Marzena Gadzik-Wójcik.
– Muzyka łączy ludzi. To niesamowite jak dźwięki, nuty, śpiew,
muzyka potrafią tak wspaniale połączyć ludzi. Daje to dużo
emocji i wrażeń, których Państwu także życzę – powiedziała
na zakończenie Anna Roj, dzięki
której w 2007 r. powstał zespół
Fermata i tak pięknie się rozwija do dziś.
KB
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Gminny
Konkurs
Recytatorski
rozstrzygnięty

Zdobywczyni I miejsca –
Małgorzata Łyczko

27 kwietnia Centrum kultury,
Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało Gminny
konkurs Recytatorski, będący
eliminacjami do etapu powiatowego
66.Ogólnopolskiego
konkursu Recytatorskiego.

Do konkursu zgłosiło się 40 uczestników – dzieci i młodzież, osoby
dorosłe i seniorzy z gminy Zielonki.
Jury obradowało w składzie: Dominika Guzek – przewodnicząca
jury, aktorka, Jakub Popławski – aktor oraz Krzysztof Madyda – muzyk.
W kategorii Recytacja klasa 0–III szkoła podstawowa pierwsze miejsce zajęła Nadia Kozera, drugie miejsce Amelia Pietrzyk, a trzecie
miejsce: Dominik Kwiecień, Lidia Basiura i Daria Dulińska. Wyróżniono także Amelię Roj, Jana Sędzielewskiego oraz Antoniego Poznańskiego.
W kategorii Recytacja klasa IV–VI szkoła podstawowa pierwsze
miejsce zdobyła Milena Kus, drugie miejsce otrzymała Lena Brożek,
a trzecie Antonina Nowak. Wyróżniono także dwie osoby: Joannę
Padło oraz Annę Pytlik.
W kategorii Recytacja klasa VII–VIII szkoła podstawowa nie przyznano pierwszego i trzeciego miejsca, a drugie zajęła Wiktoria Żuchowicz. Wyróżnienie otrzymała Karolina Gajda.
W kategorii Recytacja szkoła średnia przyznano tylko wyróżnienie
dla Magdaleny Gołdy.
W kategorii Recytacja dorośli – seniorzy pierwsze miejsce zajął
Władysław Kućmierczyk, drugie miejsce otrzymała Janina Chrzan,
a trzecie Anna Kućmierczyk. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała
Natalia Kućmierczyk.

Zapraszamy
do Dyskusyjnego
Klubu Książki
w Przybysławicach
dyskusyjne kluby książki
(dkk) to projekt wspólnie
realizowany przez Instytut
książki oraz biblioteki wojewódzkie, który adresowany
jest do osób korzystających
z bibliotek publicznych.
Celem klubu jest stworzenie miejsca, w którym można
dyskutować o przeczytanych
książkach. Ważne jest również
uświadomienie czytelnikom,
iż nie trzeba być krytykiem, by
czerpać przyjemność z lektury.
Projekt zakłada także ożywianie
środowisk okołobibliotecznych
oraz promowanie mody na czytanie. Wywodzi się on z Wielkiej
Brytanii, jako adaptacja brytyjskiej idei reading clubs.
Spotkania DKK adresowane
są do osób, które: lubią czytać
i rozmawiać o książkach, poznawać nowych autorów i gatunki literackie, na spotkaniach
mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
chcą spędzić przyjemnie czas
i są otwarte są na nowe znajomości. Dyskusyjny Klub Książki
w Bibliotece Publicznej w Przybysławicach istnieje od 2011 r.
Czytelnicy zainteresowani taką
formą spędzania czasu proszeni są o kontakt telefoniczny pod
numerem tel.: 12 380 33 30 lub
osobiście w bibliotece.
Zapraszamy wszystkich chętnych!
Katarzyna Gazda

W kategorii Poezja Śpiewana pierwsze miejsce otrzymała Małgorzata Łyczko.
W etapie powiatowym konkursu recytatorskiego w związku z werdyktem jury wystąpili: Nadia Kozera, Amelia Pietrzyk, Milena Kuś,
Małgorzata Łyczko, Wiktoria Żuchowicz oraz Władysław Kućmierczyk.
KB
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Kadr z filmu, który zajął I miejsce w kategorii do 6 lat – Natalia Sobczyk
z Bibic wraz z dziadkami Marią i Henrykiem Banasiami

Tradycja nie zginęła
– konkurs filmowy
„Pucheroki w kadrze”
W tym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne Centrum kultury nie mogło zorganizować Przeglądu Pucheroków. Zaprosiliśmy więc do udziału w konkursie „Pucheroki
w kadrze”. Uczestnicy odpowiedzieli filmami, na których
nie tylko recytują oracje w stroju pucheroka, ale i śpiewają,
tańczą i udowadniają, że nieobca im grafika komputerowa. każdy film Centrum kultury przyjęło z radością. O tradycji przypomniano również w Bibicach, gdzie sołectwo
i Centrum kultury zaprosili w kwietną Niedzielę na wystawę
„Historia Pucheroków”.

W Niedzielę Palmową w centrum Bibic zaprezentowano wystawę
poświęconą zwyczajowi pucheroków
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– Przesłane filmy przerosły nasze oczekiwania. Gratulujemy
wszystkim
wspaniałych
pomysłów i zaangażowania.
Doceniając kunszt aktorski, zaangażowanie rodzin, strój pucheroka najbardziej zbliżony do
tradycyjnego, aranżacje chodzenia po domach oraz formę
i technikę nadesłanych filmów
postanowiliśmy poszerzyć kategorie przyznawania nagród – relacjonowała komisja w składzie
Katarzyna Żak, Marek Płachta,
Magdalena Lech, Marta Lasoń
i Jacek Rosa. Fragmenty nagrodzonych filmów można zobaczyć na kanale gminy Zielonki
w serwisie YouTube, a wyniki
prezentują się następująco:
W kategorii do lat 6 I miejsce
zajęła Natalia Sobczyk z Bibic, a II miejsce – Marek Gruszka z Zielonek, towarzyszył mu
brat Wojciech. W kategorii do
lat 15 I miejsce zajął Franciszek
Pietrzyk z Zielonek, II miejsce
– Lena Sadowska z Bibic, III miejsce ex aequo – Hubert Krzywda
oraz Stanisław Kwinta. Wyróżniono Martynę Pietrzyk z Węgrzc
i Wiktora Karwana z Bibic.
W kategorii duety i grupy I miejsce ex aequo zajęło Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
z siedzibą w Bibicach, wystąpili: Jakub Żelazowski, Tadeusz Szczerbik, Hanna Hernik,
Ida Nadwyczawska, Jana Prostak, Lilianna Leśniowska, Lena
Szydło, Emilia Ślazik, Oliwia
Wiejacha oraz rodzeństwo Daria, Dominik, Damian Kwiecień
z Owczar; II miejsce również
ex aequo – Miłosz i Emil Marczyk z Trojanowic oraz Emilka
i Ala Sadowskie z Bibic; III miejsce – Samorządowe Przedszkole w Zielonkach, wystąpili: Anna
Cała, Maciej Obrzut, Szymon
Peroń, Iga Czaja, Leon Hajost,
Malwina Białek, Antoni Juras,
Dawid Kleszcz, Pola Kistella, Klara Pachacz. Wyróżniono grupę
w składzie: Michał Święch, Jakub Grzesiak, Kornelia Kazana,
Róża Kazana, Danylo Niesmielov, Antoni Nowak z Bibic oraz
duety: Jan Sędzielewski i Mikołaj Błocki z Korzkwi, Szymon
Duliński i Malwina Darwicka
z Korzkwi.

Wydarzenia

Film z pucherokami – przedszkolakami Zielonek zajął III miejsce

W kategorii prezentacja multimedialna I miejsce ex aequo zajęli Bartosz Kuśmierczyk z Bibic
oraz Szymon Krawczyk, któremu towarzyszyło rodzeństwo:
Magdalena Krawczyk i Kacper
Krawczyk z Bibic.
Nagroda specjalna przypadła Franciszkowi Kowalskiemu
– pierwszemu pucherokowi na
emigracji w Irlandii.
Z wielkim wzruszenie oglądaliśmy nadsyłane filmy. Pozwalają
wierzyć, że choćby nie wiadomo co, tradycja pucherokowa,
o którą dba pan Henryk Banaś
ma się dobrze i nawet pandemia nie jest w stanie zepchnąć
jej w niepamięć. Dzieci korzystają z wiedzy i umiejętności rodziców i dziadków, ale też zdobytej
na warsztatach pucherokowych
organizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W pięknych
czapkach, przebraniach recytujecie oracje odwiedzając rodzinę – dziękujemy, że utrwaliliście
to na filmach.
IO

Na konkurs spłynęło wiele różnorodnych prac plastycznych

Konkurs plastyczny
„Pucheroki”
W tym roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią
już drugi raz nie odbył się Gminny Przegląd Pucheroków.
Centrum kultury, które dba o ten unikatowy zwyczaj, zaproponowało konkurs plastyczny „Pucheroki”, na który dzieci
i młodzież mogły wykonać prace plastyczne – rysunki i prace przestrzenne przedstawiające Pucheroki.
Do konkursu uczestnicy złożyli 27 prac, a wykonanie każdej było jedyne w swoim rodzaju.
Komisja konkursowa w składzie: Przemysław Lasoń, Marek Płachta
i Iwona Opałka; którzy wyłonili zwycięzców; dziękuje za udział, wyobraźnię, oryginalność, jaką dzieci włożyły w podtrzymanie pucherokowej tradycji i jej utrwalenie w formie plastycznej. Dziękuje też
rodzicom i nauczycielom, którzy wsparli młodych artystów w twórczej pracy.
O tym, jak wysoki był poziom prac i trudny wybór niech świadczy
to, że w kategorii do lat 10 wszystkie miejsca na podium nie są pojedyncze. I tak I miejsce ex aequo zajęli Judyta Równiatka i Bartosz
Równiatka, II miejsce ex aequo: Zofia Piórkowska, Michał Piórkowski i Aurelia Roj, a III miejsce ex aequo: Oliwia Ciaputa i Jakub Dudkiewicz. Wyróżniono: Bartosza Kuśmierczyka, Olgę Kaczmarczyk
i Hannę Figiel-Styrcz.
W kategorii powyżej 10 lat I miejsce zajął Michał Żuchowicz, II miejsce – Marta Kozień i III miejsce ex aequo: Julia Graboś i Katarzyna Gajda. Wyróżniono Julię Kleszcz, Wiktorię Żuchowicz i Antoninę
Szumny.

Najmłodszy pucherok
w konkursie otrzymał album
i specjalnie zaprojektowaną
przytulankę-pucheroczka

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci i osoby wyróżnione dodatkowo nagrody ufundowane przez Centrum Kultury,
Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
IO
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Nasz przedstawiciel
w Radzie Muzeum
Etnograficznego

W Izbie Regionalnej znajduje się wiele interesujących eksponatów, m.in.
obrazy Katarzyny Gawłowej

O współpracy i realizacji
ciekawych projektów z ASP
26 marca w siedzibie Biblioteki Publicznej w Zielonkach
odbyło się spotkanie z przedstawicielami akademii Sztuk
Pięknych w krakowie – dziekanem Wydziału Rzeźby prof.
dr. hab. Janem Tutajem oraz prodziekanem dr. dobiesławem Gałą. Spotkanie, którego gospodarzem był dyrektor biblioteki Mariusz Zieliński, miało na celu nawiązanie
współpracy między krakowską uczelnią artystyczną, a biblioteką w Zielonkach.
Goście zwiedzili Izbę Regionalną, po której oprowadził ich dyrektor
biblioteki, pełniący także funkcję kustosza Izby Regionalnej. Goście
z ASP byli zauroczeni bogatą kolekcją strojów krakowskich, ornamentyką malowanych skrzyń krakowskich, zgromadzoną kolekcją
oleodruków, pięknymi bibułowymi „pająkami”. Osobno zaprezentowano wyjątkową twórczość pochodzącej z Zielonek artystki ludowej
Katarzyny Gawłowej, reprezentującej nurt malarstwa naiwnego. Mariusz Zieliński podkreślił, że postać zieloneckiej malarki-prymitywistki została odkryta dla szerszego odbiory w 1973 r. – gdy Gawłowa
miała już 77 lat – m.in. przez związanego z ASP śp. prof. Mieczysława Górowskiego. Na marginesie warto dodać, że w tym roku
świętujemy 125. rocznicę urodzin Katarzyny Gawłowej, zaś w przyszłym – 40. rocznicę jej śmierci. Twórczość zieloneckiego „Nikifora
w spódnicy” może stać się zatem w najbliższych latach owocną inspiracją do realizacji kreatywnych projektów przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Po zakończeniu zwiedzania ekspozycji obie strony przystąpiły do
wypracowywania ramowych zasad planowanej współpracy pomiędzy krakowską uczelnią, a zielonecką biblioteką. Współpraca ta zaowocuje wkrótce podpisaniem formalnego porozumienia, które
przyczyni się do promocji i wsparcia młodych twórców studiujących
na Wydziale Rzeźby ASP.
Aneta Fausek-Kaczanowska, Natalia Janisz, BP w Zielonkach
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W dniu 10 czerwca 2021 r.
Mariusz Zieliński został powołany uchwałą Zarządu
Województwa Małopolskiego do Rady Muzeum przy
Muzeum etnograficznym
im. Seweryna Udzieli w krakowie.
Mariusz Zieliński od 2009 r.
pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach,
w 2014 r. utworzył w jej strukturach Izbę Regionalną w Zielonkach – oddział zbiorów
muzealnych. W 2018 r. w ramach celebracji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości zainaugurował
publikowanie serii wydawniczej
zatytułowanej „Biblioteka Historyczna Gminy Zielonki”.
Od lat zajmuje się gromadzeniem szeroko rozumianych
pamiątek związanych z historią i etnografią gminy Zielonki.
Jest propagatorem wydarzeń
i uroczystości związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz animacji
podtrzymującej stare obrzędy
i zwyczaje, niegdyś praktykowane w rodzinnej miejscowości. Aktywnie angażuje się we
wszelkie przedsięwzięcia sołeckie i gminne promujące modę
na noszenie tradycyjnego stroju krakowskiego Krakowiaków
Zachodnich, według historycznego wzoru „od Zielonek”.
Od 2014 r. przewodniczy Gminnemu Zespołowi ds. Opieki
Nad Zabytkami i Dziedzictwem
Kulturowym. Z jego inicjatywy
m.in. są odnawiane zabytkowe

Wydarzenia
kapliczki przydrożne na terenie
naszej gminy. W 2019 r. Starosta Krakowski ustanowił go społecznym opiekunem zabytków.
W 2020 r. uchwałą Zarządu
Powiatu Krakowskiego został
powołany, z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki,
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której
celem jest realizacja zasady dialogu obywatelskiego, poprzez
kształtowanie właściwej współpracy samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Za swoje osiągnięcia na polu
zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w 2018 r. Mariusz Zieliński
otrzymał wyróżnienie w ramach
Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa. Z kolei w 2019 r. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał mu odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”.
Naszemu przedstawicielowi
w Radzie Muzeum Etnograficznego serdecznie gratulujemy
i życzymy zdobycia nowych doświadczeń na niwie promowania kultury ludowej.
Natalia Janisz,
BP w Zielonkach

Wielkanoc
z Katarzyną
Gawłową
w gminie
Zielonki
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach we współJedna z prac inspirowana
pracy z Biblioteką Publiczną
twórczością zieloneckiej artystki
w Zielonkach oraz Szkołą
Podstawową w Zielonkach podjęło się realizacji projektu
„Wielkanoc z Gawłową”. Polegał on na wykonaniu wielkanocnych kart pocztowych inspirowanych twórczością katarzyny Gawłowej oraz przesłaniu ich do domów Pomocy
Społecznej mieszczących się na terenie gminy Zielonki
w Owczarach i Batowicach. Niestety, sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na wizyty w dPS, dlatego, przygotowano
kartki, aby umilić ten czas starszym ludziom. akcję zainicjowała w grudniu 2020 r. Marzena Gadzik-Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki.
W tym roku to zadanie zrealizowały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach oraz ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach.
Zostało wykonane 240 kartek wielkanocnych. W pierwszym etapie
projektu nauczyciele przeprowadzili podczas zajęć dydaktycznych
dwa stacjonarne zajęcia na temat twórczości malarskiej Katarzyny Gawłowej. Drugi etap polegał na wykonaniu przez dzieci wraz
z rodzicami kartek świątecznych inspirowanych jej twórczością dla
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz Batowicach.
Podczas trwania projektu dzieci zostały wprowadzone w świat tradycji ludowych, obyczajów oraz kultury naszych przodków. Były żywo
zainteresowane dziełami sztuki, przez co kształtowały postawy poszanowania tradycji i kultury własnego regionu. Bardzo ważnym
elementem podczas trwania projektu było rozwijanie u dzieci kompetencji kultywowania i kształtowania postaw prospołecznych jak:
otwartość, szacunek, tolerancja, rozwijanie postawy empatii wobec
seniorów, zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych oraz
kształtowanie postawy poszanowania osób starszych i samotnych.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu dzieciom, ro-

Mariusz Zieliński

dzicom oraz nauczycielom.
Katarzyna Mazela

49

Wydarzenia

Czerwony Kapturek
w Przedszkolu
w Bibicach
kadra pedagogiczna
z Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach
z siedzibą w Bibicach zrobiła swoim przedszkolakom niespodziankę. Panie
zagrały w przedstawieniu
„Czerwony kapturek”.
O swoich wspomnieniach z przedszkola opowiedział m.in. Szymon
Jędrzejowski

Jubileusz Samorządowego
Przedszkola w Zielonkach
26 czerwca obchodzono 40-lecie Samorządowego Przedszkola w Zielonkach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu, nauczyciele oraz osoby na co dzień
wspierające przedszkole. Był to czas wspomnień i wzruszeń, a na pamiątkę każdy z uczestników spotkania otrzymał album z archiwalnym fotografiami.
Podczas uroczystości wystąpili laureaci konkursu literackiego:
„Wspomnienia z mojego przedszkola”. Wyróżnione prace zaprezentowali: Aleksandra Kamieńska, nauczycielka pracująca w Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach od 1982 r., Szymon Jędrzejowski,
absolwent przedszkola oraz Elżbieta Urban, również nauczycielka
emerytowana pracująca w zieloneckim przedszkolu od 1982 r.
– Gratuluję przedszkola na szóstkę. Dziękuję całej kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi za trud, przy kształtowaniu tych najmłodszych dzieci – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław
Król.
Życzenia i gratulacje przekazali zaproszeni goście, w tym przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
Anna Soblik.

Nie była to jednak bajka znana
wszystkim, ale bajka z elementami wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci aktywnie brały
udział w spektaklu odpowiadając na pytania: Jak powinno zachować się dziecko, gdy
jest samo w domu, a ktoś puka
do drzwi? Jak powinno zareagować dziecko, gdy ktoś nieznajomy zaczepia je na ulicy?
Jak powinno zachować się
dziecko, gdy ktoś nieznajomy
chce zabrać je w jakieś miejsce
i pokazać fajną zabawkę albo
daje mu słodycze?
Dzieci, widząc swoje panie „na
scenie” oglądały bajkę jak zaczarowane, a ich spontaniczne,
radosne reakcje na poszczególne postacie i sceny z bajki
świadczyły o tym, że świetnie
się bawią, ale i uczą.
Joanna Pasek

Historia Samorządowego Przedszkola w Zielonkach to kilka różnych
lokalizacji, a przede wszystkim pełni poświęcenia i zaangażowani
nauczyciele oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.
– W pamięci pozostają wszyscy ci wspaniali ludzie z przedszkola,
a także przyjaciele, których poznałem, a z którymi później uczyłem
się w szkole. Te przyjaźnie trwają do dziś – wspominał Szymon Jędrzejowski, absolwent zieloneckiej placówki.
W Przedszkolu Samorządowym w Zielonkach w ubiegłym roku szkolnym było sześć grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat.
KB
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Spektakl bardzo spodobał się
przedszkolakom

Wydarzenia

Sukcesy
Cheerleaderek
Pięć medali wytańczyły zawodniczki Liderki
Cheerleaders podczas IV Mistrzostw Polski
Cheerleaders w Kielcach.
Mistrzostwa odbyły się od 6 do 9 maja 2021 r., zawodniczki zdobyły 5 medali: tytuł mistrza Polski
– Liderki Top, Liderki Stars i duet Asia i Dominika
(z Liderki Stars); tytuł wicemistrza Polski – Liderki, tytuł II wicemistrza Polski – duet Natalia i Oliwia
(z Mini Liderki). Debiutujące w turnieju Mini Liderki
uplasowały się na 4. pozycji, a duet seniorski był
5. w finale. Gratulujemy sukcesów!
Działalność Klubu Tańca Sportowego „Liderki”
z Zielonek wspierana jest dotacją z budżetu gminy Zielonki. Zajęcia odbywają się przy ul. Galicyjskiej 17A, w salach CKPiR w Zielonkach.
Red.
Milena Chrzan, Wiktoria Czarniecka, Lena Swędzioł, Liliana Łabęcka oraz uczennica Szkoły Podstawowej w Korzkwi Karolina Gajda zdobyły ze
swoją formacją BARDZO FAJNIE specjalną nagrodę Grand Prix Zawodów tańcząc w kategorii Formacje Hip Hop 12–16 lat.

Taneczne
zwycięstwo
uczennic z Zielonek
i Korzkwi
Uczestniczki zajęć tanecznych organizowanych przez Studio Ruchu SK-ART mogą
się pochwalić sukcesami podczas ogólnopolskich turniejów w Pawłowicach, Żywcu
i Piekarach.
21 maja w Pawłowicach na VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca DANCE PASSION uczennice Szkoły
Podstawowej w Zielonkach Zofia Kaczmarczyk,

26 czerwca na turnieju FULL OUT DANCE BATTLE Kasia Gajda uczennica z Korzkwi w kategorii
Hip Hop 9–12 lat wraz z formacją FEEL THE BEAT
zdobyła złoto. Zofia Kaczmarczyk, Milena Chrzan,
Wiktoria Czarniecka, Lena Swędzioł, Liliana Łabęcka z BARDZO FAJNIE zdobyły srebro w kategorii Mini Formacje Hip Hop 13–16 lat oraz brąz
w kategorii Formacje 13–16 lat.
Kolejne puchary zdobyto podczas ogólnopolskich
zawodów Revolution Of Dance w Żywcu: FEEL
THE BEAT z Kasią Gajdą – Grand Prix w kategorii Hip Hop 9–12 lat, BARDZO FAJNIE: Zofia Kaczmarczyk, Milena Chrzan, Wiktoria Czarniecka, Lena
Swędzioł, Liliana Łabęcka – Grand Prix w kategorii
Formacje Hip Hop 12–16 lat, Wiktoria Czarniecka
i Milena Chrzan z ekipą w kategorii Mini Formacje
Hip Hop 12–16 lat – Grand Prix i Katarzyna Kaczmarczyk z Zielonek z grupą ENTIRITY zdobyła złoto
w kategorii Mini Formacje Hip Hop powyżej 16 lat.
30 maja na zawodach FREESTYLE OPEN DANCE
W PIEKARACH Wiktoria Czarniecka zdobyła złoto
w kategorii Soliści Hip Hop 12–16 lat, a Katarzyna
Kaczmarczyk z grupą ENTIRETY ZŁOTO w kategorii Mini Formacje powyżej 16 lat.
Roztańczonym zawodniczkom życzymy kolejnych
sukcesów.
Katarzyna Przęczek, red. KB
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Zdrowie

Ważna jest profilaktyka, by zapobiec wadom postawy

Zadbaj o zdrowie
dziecka
Trwająca już drugi rok pandemia wpływa negatywnie nie tylko na dorosłych, ale
również na dzieci. Ciągłe zmiany organizacyjne związane z pracą, zajęciami w szkołach i przedszkolach budzą w dzieciach lęk
i niepewność. Zaburzają stabilizację, bardzo ważną w prawidłowym rozwoju szczególnie młodszych dzieci. Tryb nauki zdalnej
nie służy utrzymaniu sprawności fizycznej.
Czas spędzony na nauce przy komputerze
w pozycji siedzącej, ograniczona aktywność oraz nieregularny sen mają ogromny wpływ na powstawanie zmian w tkance
mięśniowej i kostnej, co może doprowadzić
do wad postawy, znacznego spadku wydolności organizmu oraz nadwagi. Pozycja
siedząca osłabia mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków, mające kluczowe zadanie w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała
a w szczególności prostego kręgosłupa.
Podatność organizmu na powstawanie wad postawy można podzielić na 2 okresy. Pierwszy okres
w wieku 6–7 lat to nagła zmiana trybu życia dziecka na siedzący. Rozpoczęcie nauki w szkole, odrabianie lekcji w domu skraca czas aktywności
dziecka akurat wtedy, kiedy ma ono najsilniejszą
potrzebę ruchu. Drugi okres (dziewczynki 11–13
lat, chłopcy 13–14 lat) jest związany z pokwitaniowym skokiem wzrostu – następuje zmiana proporcji ciała i położenia środka ciężkości. W tym czasie
mięśnie nie nadążają za szybkim wzrostem kości
a brak ruchu i aktywności fizycznej nie wzmacnia
mięśni, które są podporą i stabilizacją kręgosłupa.
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Coraz więcej instytucji realizuje badania wpływu pandemii na rozwój fizyczny, w szczególności
dzieci w wieku 7–14 lat. Z wielu raportów wynika,
że już około 80 proc. dzieci w wieku szkolnym ma
wady postawy, takie jak okrągłe plecy, stopy płasko-koślawe, odstające łopatki, skoliozy. Wczesne
ich zdiagnozowanie i rozpoczęcie zajęć terapeutycznych może szybko zahamować powstały proces. Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania
dzieci. Ale wpływ na to mamy jedynie w okresie
rozwoju fizycznego naszego dziecka i do momentu, kiedy proces dojrzewania nie dobiegł jeszcze
końca. Nieleczone wady postawy, które z pozoru
nie bolą, będą miały negatywny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie układu kostno-mięśniowego
w dorosłym życiu.
Co może zrobić rodzic? Zwrócić uwagę w jakiej
pozycji dziecko odrabia lekcje, siedzi przed komputerem, przy stole. Czy biurko i krzesło są dopasowane do jego wzrostu. Oba przedramiona
powinny być oparte o blat biurka, a całe stopy
opuszczone na podnóżku lub podłodze. Głowa
lekko pochylona do przodu w odległości około
30 cm od przedmiotu. Zeszyt, książka powinny leżeć na wprost tułowia. Warto skontrolować wzrok
i słuch dziecka. Problemy ze wzrokiem mogą potęgować wysuwanie głowy do przodu i nadmierne pochylanie się. Słaby słuch może skutkować
siadaniem bokiem w stronę osoby mówiącej.
Stosuj odpowiednie obuwie z elastycznym i szerokim przodem, a u małych dzieci ze sztywnym
zapiętkiem. Kontroluj wagę dziecka – nadwaga
powoduje przeciążenia stawów, wady stóp, słabą
wydolność krążeniowo-oddechową, a tym samym
brak chęci do aktywnego spędzania czasu. Stosuj
odpowiednie żywienie, dostarczaj adekwatnej do
wieku ilości witamin, w szczególności wit. D i wapnia, co ma ogromny wpływ na prawidłowe kształtowanie układu kostno-stawowego. Zmniejsz do
minimum czas, jaki spędza dziecko przed ekranem.
Skorzystaj z konsultacji w gabinecie fizjoterapeutycznym. Fizjoterapeuta oceni postawę ciała dziecka. Taka wizyta może rodzica uspokoić, albo dać
sygnał, co mieć na uwadze. Zaczynające się wady
postawy jesteśmy w stanie, jako rodzice zahamować prostymi zmianami w trybie dnia codziennego
oraz ćwiczeniami z dzieckiem w domu.
Nasze miejsce zamieszkania – gmina Zielonki –
nawet w czasie pandemii daje nam możliwości
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jazda
na rowerze, spacery, gry zespołowe itp. pobudzają układ krążeniowo-oddechowy oraz wzmacniają
kości i mięśnie naszych dzieci, a aktywność fizyczna, czyli każda forma ruchu, jest najlepszym sprzymierzeńcem w zapobieganiu wadom postawy.
mgr fizjoterapii Aneta Aloszko,
Gabinet Rehabilitacji REHALIFE

Profilaktyka

Kolejna edycja projektu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonkach uzyskała dofinansowanie
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pn. „Przemoc – bądź świadomy nie zielony – edycja II” przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie” – edycja 2021 uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 33 200 zł.
W kwietniu 2021 r. został złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wniosek o dofinansowanie projektu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej w ramach ww. programu osłonowego. W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie Gmina Zielonki przeszła pomyślnie przez dwa konkursowe etapy. Pierwszy etap wojewódzki, do którego zakwalifikowało się 10 projektów z całej Małopolski oraz drugi
etap ogólnopolski, w którym z wyłonionych 10 małopolskich projektów dofinansowanie otrzymało 6.
Łącznie dofinansowanie otrzymało 67 jednostek z całej Polski.
Projekt pod nazwą „Przemoc
– bądź świadomy nie zielony – edycja II” zakłada szereg
działań związanych z profilaktyką, skierowanych do rodziców, seniorów, całych rodzin
a także społeczności lokalnej
i pracowników służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Warsztaty samoobrony WenDo,
szkolenia dla rodziców w formie
webinarów, spotkanie profilaktyczne dla seniorów, rodzinny
piknik oraz konferencja szkoleniowa – to tylko część działań
zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonkach.
Celem projektu jest między innymi wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat
szkodliwości zjawiska przemocy
w rodzinie, promowanie prawidłowych metod wychowawczych
bez użycia przemocy oraz
wzmocnienie współpracy między instytucjami, a tym samym
zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Aby skutecznie
pomagać, nade wszystko należy zapobiegać przemocy.
GOPS Zielonki
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My poddani – szkice historyczne
z okolicy Zielonek
Gdyby ronin, czyli samuraj z feudalnej Japonii, który po upadku lub śmierci swego pana
udawał się na tułaczkę, jakimś cudem dotarł do Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, nie
byłby niepokonany. Ani sztuki walki posiadane przez takiego uciekiniera i tułacza, ani ostry
jak brzytwa miecz niewiele mogłyby wskórać w karczemnej bójce naprzeciw chłopom.
Zatłukliby go ławami rozstawionymi pomiędzy stołami zajazdu, zanim dobyłby swej straszliwej katany. O skuteczności chłopskiej samoobrony decydowały nie tylko wojny sąsiedzkie, napady na dwory (gdzie chłopi szli dosłownie jako najemnicy swych dzierżawców,
a może i w ramach posług pańszczyźnianych), ale obrona przed wojskami, i to najczęściej własnymi. Oddziałami, które przekraczały wyznaczone im limity aprowizacji. Armię żywiły mijane osady. Koszar typowych nie było. A więc czy bycie poddanym oznaczało
jedynie bierne czekanie na kaprysy losu?
Tytuł artykułu nawiązuje do wydanej w latach siedemdziesiątych XX w. książki Bernta Engelmanna
„My, poddani. Antypodręcznik historii Niemiec”,
która widzi historię naszego zachodniego sąsiada
z pozycji zwykłych ludzi. Obecnie w Polsce modne
znów stają się tematy poświęcone chłopom, ludowi, określanemu nawet na 90 proc. dawnego społeczeństwa polskiego (wliczając w to mieszczaństwo
i Żydów). Poddani swych panów są jednak w tym
obrazie nazbyt często opisywani jako jednostki
i grupy gnębione przez szlachetnie urodzonych,
Kościół, króla, elity. Czy faktycznie tak było? Czy
wiemy już wszystko o życiu w systemie folwarczno-pańszczyźnianym i w poddaństwie? Wreszcie, czy
chłopi z królewskich Zielonek i okolicznych wsi,
przodkowie wielu ze współczesnych mieszkańców gminy, dawali bezwarunkowo i zawsze pluć
sobie w twarz? Zobaczmy zatem, czy takich historii chłopów jak poniższe byśmy się spodziewali…
Rzecz wydarzyła się w okolicach Zielonek. Rok
1685, ledwo opadł kurz po zwycięstwie króla Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem. Chorągiew z regimentu pieszego marszałka koronnego nadwornego Hieronima Lubomirskiego stanęła na popas
w karczmie we wsi Siedlec (nieopodal Doliny Ojcowskiej). Tymczasem mnisi z odległego o 6 km
klasztoru w Czernej i siedlczanie, zwoławszy przeszło 200 uzbrojonych poddanych z sąsiednich
wsi, napadli na wypoczywających żołnierzy, pobili ich, poranili, 34 wojaków zmusili do ucieczki,
zabierając pieniądze, broń, chorągiew oddziału „i uderzywszy w bębny na zwycięstwo odeszli
do klasztoru”. Co się stało? Armia karmiła się tym,
co spotykała na swojej drodze i na co teoretycznie miała glejty królewskie. Nie trudno jednak było
o wynaturzenia, zwłaszcza w latach głodowych.
Ślad po takich wydatkach na chorągiew wojewody kaliskiego znamy z zeznania poddanych Trojanowic i Zielonek z roku 1666.
Ale gromady poddanych były przygotowane na
niespodziewane najścia wojaków, zwłaszcza że
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słaba administracja państwowa wymuszała lokalne dbanie o własny interes, a protestacja dziedzica wsi przeciw nadużyciom wojskowym mogła
zalegać w nieskończoność w sądzie grodzkim.
W takim czasie waśnie między kawalerami z sąsiednich wsi schodziły na plan dalszy. Ważne było
przegonić żołdaków, zanim ci odurzą się w szynku, zabiorą się, nie tylko za skrzętnie gromadzoną żywność, ale i miejscowe panny. Chłopi polscy
na długo przed sławetnymi Racławicami (1794)
umieli się bić. Zresztą, często, może i co tydzień,
ćwiczyli ową zręczność w karczmach. Poza tym
wojskowi w Siedlcu zablokowali chłopom dostęp
do ich własnego „pubu”. Z opisanej relacji i brawurowo przeprowadzonej akcji można wnioskować, nie tylko mickiewiczowski ksiądz Robak był
za pan brat z wojenką. Wiadomo, że służba wojskowa nie była obowiązkowa w Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Armie nie były tak liczne, jak w lepiej
nam znanych zmaganiach obu wojen światowych.
Do tego mogły długo kluczyć, zanim trafiły na siebie na otwartym polu. Dodajmy jedynie, że chłopi z co dwudziestego łanu we wsiach królewskich
wyprawiali jednego mężczyznę do tzw. piechoty
łanowej od czasu króla Stefana Batorego. W połowie XVII w. taki chłop-wybraniec ze wsi Bębło
służył aż pod Malborkiem. Opisana wyżej historia z Siedlca skończyła się równie ciekawie. Otóż
żołnierze poskarżyli się w sądzie grodzkim (a więc
szlacheckim) w Krakowie na chłopów. Obie strony
jak zwykle miały różne wersje wydarzeń.
Siłą chłopów, jak wynika z powyższej historii, była
więc solidarność. I nie był to odosobniony przypadek. W 1757 r. Gabriel Chyliński, widocznie nielubiany dzierżyciel folwarku wójtowskiego zwanego
Ciecierzyński w Piekarach (włości opactwa tynieckiego) został najechany w swym dworku, pobity i ciężko poraniony przez swych poddanych
i działających z nimi chłopów z okolicznych wsi.
Pamiętajmy przy tym, że mieszkańcy wsi musieli okazywać solidarność również wobec kaprysów
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Rycina z Tygodnika KŁOSY, 1880 r., reprint udostępniony przez Jarosława Kałużę

przyrody, podtopień, wichur, śnieżyc, pożarów,
dzikich zwierząt (jeszcze w XVIII w. znamy relacje
o ludziach pożartych przez wilki w okolicach Morawicy). Jak wskazuje w swej nowej książce o chłopach spod Gdańska Jaśmina Korczak-Siedlecka
(Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI–XVII w.), w tej jedności chłopów
wysokie miejsce miał honor. Oznaczał on właśnie
prawo i przywilej należenia do społeczności lokalnej. W przypadku jego utraty, ludzi było stać na
wiele, byle go odzyskać i znów móc chodzić po
wsi z podniesionym czołem.
Oba stany społeczne, chłopi i szlachta, mogły się
jednak ze sobą dogadać, a poddaństwo nie było
wyrokiem na całe życie. Posłużmy się przykładem
wsi Pękowice. W 1629 r. pan Krzysztof Treczy zwolnił z poddaństwa miejscowych chłopów Stanisława i Jakuba Maczków. Sto lat później pan Andrzej
Januszewicz zwolnił w tej samej wsi Jakuba Dulika.
Zwolnieni chłopi mogli się swobodnie przenieść
gdzie indziej, robić w mieście rzemiosło, ale i … na
nowo, dobrowolnie wdać się w poddaństwo w innej wsi. To mogło się bowiem opłacać. Kiedy taki
dajmy na to Jakub Dulik zawędrowałby do szlacheckiej wsi Plechów za Proszowicami i byłoby tam
do objęcia opuszczone, posażne gospodarstwo
kmiece, mógł ów Dulik zawnioskować do dziedzica o przyjęcie go w grono miejscowych poddanych. Taki osadnik, żonaty lub po znalezieniu sobie
wśród miejscowych chłopek odpowiednej partii do
żeniaczki, mógł liczyć następnie na wsparcie dworu, ulgi podatkowe, uzyskanie sprzężaju, czyli koni
i wołów, zboża na zasiew itp. Warto zaznaczyć, że
ciała szlachciców Zielińskich, panów na osiemnastowiecznym Plechowie i Gorzkowie, do dziś za-

chowały się w otwartych trumnach w podziemiach
krakowskiego klasztoru Reformatów.
Jeszcze bardziej krwawe zdarzenie niż przypadek spod Czernej, miało miejsce w nieodległych
Liszkach, rok przed potopem szwedzkim, kiedy
tamtejsi poddani w porze jesiennej zaatakowali żołnierzy chorągwi dragonów z regimentu Fryderyka Mell i zabili piętnastu żołnierzy. Wreszcie,
kto dziś pamięta o krwawej utarczce w Bochni
osiemnastowiecznej, kiedy zubożali mieszczanie
królewskiego miasteczka nie chcieli wpuścić wygłodniałych żołnierzy za mury miejskie? Bowiem,
kiedy widmo głodu zaglądało w oczy mieszkańców, bronili oni swych wątłych zasobów do krwi.
Chłopi z Zielonek musieli być mocarzami. Pamiętajmy, że nie tylko sławetny, średniowieczny, należący do mieszczan Dębny Młyn w Zielonkach pchały
wody Białuchy. Dolinę tej rzeki nazwać śmiało możemy doliną młynów – zbożowych, prochowych,
papierni, blechów, blacharni… Do pracy w zakładzie młyńskim siła fizyczna była niezwykle ważna.
Ktoś musiał przeładowywać codziennie kilkudziesięciokilogramowe wory ze zbożem lub mąką. Dziś
dla takiego bycia „fit”, dla tej żylastości, wyrobionych mięśni, szczupłej sylwetki ślęczymy w aucie,
w drodze do wiecznie zakorkowanego Krakowa.
Wtedy nie było siłowni, nie było dźwigów. Z konieczności dźwigano rękami lub przy pomocy
zwierząt. O używaniu tej siły w źródłach czytamy
co i rusz. Przykładowo, 1717 r. był czasem zarazy
i głodu w ziemi krakowskiej. Zobaczmy, jak poddani Rząski zareagowali na wieść o zbliżających się
polskich żołnierzach: „Urodzony Laurenty Rykalski,
dowódca chorągwi piechoty królewskiej oskarża
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poddanych wsi Rząska, którzy zbrojnie przepędzili go z dala od wsi, gdy się tam zbliżał w drodze z Wieliczki do Krakowa”. Dodajmy do tego, że
siła bojowa chłopów była doceniana również w bojach o ojczyznę. W czasie potopu blisko 1000 chłopów zdobywało broniony przez Szwedów Wiśnicz.
Jacy więc byli nasi przodkowie, poddani króla, jak
w Zielonkach, poddani szlachty, jak w Pękowicach
czy Kościoła, jak w Garlicy Duchownej czy Bibicach? Byli zaradni, o czym świadczy ich regularne
uczestnictwo w handlu, transakcje na rynku Kleparza, Kazimierza i Krakowa. Byli też zamożni i posiadali dość rozległą wiedzę o świecie, zasłyszaną
chociażby w miejscowych karczmach, gdzie zasięgali języka u furmanów, jeżdżących z solą, czy
ołowiem między Olkuszem a Krakowem. Do wyjątków w tym obrazie chyba należy Jan Gałdek,
drobny chłop z Zielonek, który zeznawał za drobne kradzieży w Krakowie w 1777 r. 11 lat wcześniej
ożenił się z córką ubogiego komornika i dostał od
dworu kawałek roli pod uprawę. W zamian odrabiał jeden dzień pańszczyzny w tygodniu. Resztę
czasu poświęcał na własny zarobek. Wiadomo też,
że doczekał się trójki dzieci. Na swoim poletku sadził warzywa jak cebula, którą donosił żonie, handlującej na targu kleparskim. Nie miał szczęścia
do kompanów. Kiedy chciał kupić na targu pszenicę, „z chłopami znajomymi od Proszowic, co
pszenicę przedawali, upił [się]”. Nakryty na próbie
kradzieży ich koni i soli, został przez znajomych
pobity, związany i odstawiony na ratusz w Krakowie. Innym razem z kamratami z Krowodrzy
próbował on uprowadzić konia w karczmie w Zielonkach. Właścicielami zwierzęcia byli furmanami
wiozący sól. Próbował Gałdek też kradzieży krowy
w Węgrzcach. Kiedy żona donosiła mu jedzenie do
aresztu, zeznawał: „Przed samymi świętami, gdym
był do spowiedzi tu w Krakowie u Panny Maryi
i spowiadałem się, że kradnę, to mi ksiądz powiadał, że kurę albo co małego ukradniesz do gospodarstwa, to niewielki grzech, ale gdy krowę abo co
większego, za to obwieszą [tj. powieszą, M.W.]”.
Chłopi nie tylko z Zielonek mieli ścisłe kontakty
z przedmieszczanami i mieszczaństwem, a nawet od średniowiecza przenikali mimo poddaństwa w szeregi krakowian. Większość wsi polskich
miała w pobliżu miasteczko, stanowiące centrum
lokalnej wymiany handlowej. Starano się żyć jakoś w tej symbiozie między gromadą samorządową chłopów, dworem i folwarkiem, plebanią
i miasteczkiem. Oczywiście, okresy klęsk elementarnych, złej koniunktury gospodarczej, wypadków wojennych wpływały na obniżenie stopy
życiowej. Kłopotliwe mogły być kilkuletnie dzierżawy wsi przez skupionych na maksymalnym
zysku arendarzy szlacheckich. W 1726 r. właściciele Zielonek pozwali takiego dzierżawcę o zniszczenie majątku, rozpędzenie części poddanych,
a na innych nakładanie nadmiernych obowiązków
w ramach pańszczyzny, przez co zubożeli. Chłopi
mogli jednak być zuchwali. Raptem kilka lat później szlachcic Stanisław Pabiszewski, dzierżący
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gospodarstwo sołeckie w królewskiej wsi Trojanowice, kilkukrotnie oskarżał tamtejszą gromadę
chłopską o „zuchwałość, swawolę i dopuszczanie
się napadów grabieżczych na dwór”.
Pierwszy wróg zewnętrzny od całych pokoleń był
widziany w Zielonkach dopiero w 1587 r. W wyniku
sporów o tron polski w wojnie domowej walczyło
stronnictwo austriackie i szwedzkie. Władze podjęły decyzję, że Kraków miał być broniony do skutku.
Co mogli wówczas robić zielonczanie, bibiczanie?
Władze nakazują burzyć przedmieścia, by odsłonić
przedpole obrońcom ówczesnej stolicy. Tak samo
brzmiał rozkaz dowództwa austriackiej twierdzy
Kraków po rozpoczęciu I wojny światowej, jeśli idzie
o wyburzenia we wsiach znajdujących się między
fortami Węgrzc, Bibic, czy Zielonek, a kordonem
granicznym z zaborem rosyjskim. Chłopi musieli
uciekać. Do Krakowa albo i dalej. A źródła metrykalne i gospodarcze wskazują, że ich sieci powiązań,
po trosze dzięki miastu, były szerokie. Tymczasem
w brudnej, błotnej jesiennej szarudze od Śląska
nadciągało kilka tysięcy wojsk arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, cesarskiego brata. W tym stanowiący gwardię przyboczną włoscy arkebuzerzy.
Wojska te może i rzetelnie fechtowały i oddawały
salwy w słonecznej Toskanii. Polskie warunki im nie
służyły. Nadto, uprzedzone zamki pograniczne najeżyły swe blanki i wystawiły działa głodne krwi, nie
dopuszczając Habsburga do siebie. Potem nadciągające posiłki wojskowe też były rozbijane jak ataki
weterana wojen Batorego kozaka Gabriela Hołubka i podległych mu górników z królewskiego miasta
Olkusza. Maksymilian szedł więc prosto na Kraków.
14 października 1587 r. pozostali jeszcze w okolicy swej wsi zieleńczanie mogli zobaczyć wroga.
Ten, sypiąc szańce, rozkwaterował się wokół Toń,
na Białym Prądniku, w Krzesławicach, Branicach
i Pleszowie. Sam arcyksiążę znalazł lokum w Mogile, gdzie bogato, po niedawno zakończonych zbiorach jesiennych, wyposażone piwniczki i magazyny
mnichów cysterskich pozwoliły mu na względny
dostatek. Ale ominięte wcześniej osady zaczęły
płonąć. Polscy obrońcy pod dowództwem hetmana Jana Zamoyskiego rozumieli, że nadciągająca
zima i brak zaplecza będą utrapieniem dla wojsk
arcyksięcia. Szturm odparto, w obozie atakujących
i wśród ich kobiet szerzyły się infekcje. A podkrakowscy chłopi przeżyli. Bo ani zarazy, ani wojny
i inne przykre wydarzenia, jak rozkaz zburzenia domów, nie były w stanie rozpędzić, rozerwać wielowiekowej siły gromad wiejskich, sieci społecznych
ludzi, zżytych ze swą nadprądnicką, małą ojczyzną.
Jacy byli poddani, jacy byliśmy my, te części żywego naszego genu, przeniesione przez przeszłe
pokolenia do nas samych, do współczesności?
Nie należy widzieć obrazu przeszłości chłopów
polskich w jaskrawych kontrastach. Rzeczywistość była o wiele bardziej urozmaicona, a życie
dawało szanse na awans społeczny. Wystarczyło umieć wykorzystać okazję. I okazywać solidarność. O badaniu korzeni rodzinnych i szansach na
chłopską genealogię będziemy jeszcze rozważać.

Wydarzenia
Owa pokusa sięgania w głąb rodzinnych historii
to nie tylko dociekanie wiadomości o prababciach
i pradziadkach, ich zawodach i sieciach społecznych, pokrewieństwie i powinowactwie. To również
niespodzianki, jakie kryją w swych zakamarkach
archiwa. Czy odnotowany w 1449 r. Wydżga z Przyłęku, który wziął za cenę 200 grzywien w zastaw

Zielonki od Mikołaja z Brzezia, miał coś wspólnego z siedemnastowiecznymi kmieciami Wyżgami
z Modlnicy, Olszanicy i Bibic? Archiwa czekają.

Smart Villages –
nowoczesność
i tradycja

Działania zaplanowane na kolejne lata zostaną
skierowane do konkretnych grup odbiorców: np.
uczniów szkół z terenu gminy Zielonki, ale i wszystkich mieszkańców. Informacje na temat działań
i możliwości udziału w nich będziemy przedstawiać na stronach www: ekospoleczni.zielonki.pl,
zielonki.pl, w mediach społecznościowych, a także w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

16 czerwca Stowarzyszenie Perła Pękowic
otrzymało dofinansowanie na projekt „Wsi
cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby
polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który będzie realizowany na terenie
gminy Zielonki w latach 2021–2023.

Działania informacyjno-edukacyjne obejmą: przeprowadzenie warsztatów opartych o tematykę SV
i dla przedstawicieli NGOs z terenu gminy, opracowanie elektronicznej wersji materiału promocyjno-informacyjnego z zakresu SV, przeprowadzenie
konkursu na wizję rozwoju lokalnego opartego
o koncepcję SV – „Smart ViIlage dziś i jutro”, opracowanie elektronicznej wersji wybranych prac
konkursowych, stworzenie platformy Internetowej.

Dofinansowanie w wysokości 221 940 zł pozyskano z programu NOWEFIO 2021 – Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W całej Polsce złożono 2106 projektów,
a dofinansowanie otrzymało 444 z nich. Otrzymanie finansowania w ramach tego konkursu to
wielki sukces tym bardziej, że jest to już drugi
z rzędu złożony przez zaangażowanych społecznie mieszkańców naszej gminy tzw. Ekospołecznych projekt. Autorem obu wniosków jest Adam
Dąbrowski, sołtys Pękowic.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności
mieszkańców gminy Zielonki, zaangażowanie ich
i organizacji pozarządowych w działania na rzecz
budowy inteligentnych rozwiązań poprzez zdobywanie wiedzy, działania strategiczne i wdrażanie
4 koncepcji rozwoju Smart Villages (SV) na terenie
gminy w okresie realizacji projektu.

Dr hab. Mateusz Wyżga, profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
Instytut Historii i Archiwistyki

Wśród działań wdrożeniowych, których głównym
celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy, zaangażowanie mieszkańców i instytucji w rozwój
lokalnej społeczności oraz integracja, też międzypokoleniowa oraz pomiędzy autochtonami i napływowymi mieszkańcami gminy, wyróżnić należy:
przeprowadzenie warsztatów konsultacyjno-diagnostycznych, przeprowadzenie badania ilościowego w zakresie diagnozy potrzeb mieszkańców
4 sołectw, opracowanie 4 strategii rozwoju sołectw
z terenu gminy Zielonki, wdrożenie 4 rozwiązań
wpisujących się w strategię SV rozwoju sołectwa.
Realizacja tych działań umożliwi dalsze działania
i rozwój społeczności lokalnej dzięki przygotowaniu kompetencyjnemu oraz organizacyjnemu do
włączenia się w realizację działań w perspektywie
finansowej UE 2021–2027.
Adam Dąbrowski, red. MKF
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Widok na Zielonki
– digitalizacja
rowerowych tras
turystycznych
Zespół ekospołeczni we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz pozyskał
środki na zdigitalizowanie szlaków rowerowych gminy Zielonki.
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r.
pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1:
Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu,
zespół Ekospołeczni we współpracy ze Stowarzyszeniem Zachariasz pozyskał środki na zdigitalizowanie tras rowerowych. Nagrania obejmą blisko
100 km tras rowerowych wytyczonych po terenie
gminy przez CKPiR we współpracy z PTTK (zdigitalizowane będą w obu kierunkach więc rzeczywisty dystans to 200 km szlaków przebiegających
przez naszą gminę). W ramach zadania opracowane zostaną interaktywne trasy rowerowe, które następnie będą udostępnione dla amatorów
turystyki rowerowej chcących zapoznać się z bogactwem krajobrazu przyrodniczo-kulturowego
w formie nagrania dostępnego on-line.
Tak opracowane trasy mogą być przydatne
np. w sytuacji, kiedy rowerzyści, w tym rodzice
z dziećmi, chcą wybrać się na wycieczkę rowerową i przed wyjazdem ocenić poziom trudności
trasy, zaplanować miejsca wypoczynku oraz atrakcyjność trasy. Dzięki możliwości podzielenia tras
na odcinki, każdy użytkownik będzie mógł zaplanować odpowiedni dla siebie dystans.
Trasy będą wzbogacone o zdjęcia i opisy miejsc
oraz obiektów, wzdłuż których przebiegają. Ich prezentacja poprzedzona będzie artykułami udostępnianymi na stronie www.ekospoleczni.zielonki.pl
oraz w mediach społecznościowych Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, którego
pracownicy są zaangażowani w przygotowanie i realizację wniosku. Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest Adam Dąbrowski, sołtys Pękowic.
Dotacja w ramach realizacji zadania wynosi
19 998,00 zł, a cały projekt to koszt 26 488 zł.
Adam Dąbrowski, red. MKF
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M.in. przez Pękowice prowadzą atrakcyjne trasy dla
rowerzystów

Pękowice
z tytułem
Nowatorska
Małopolska Wieś
W piątej edycji konkursu „Małopolska Wieś
2021” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego sołectwo Pękowice zdobyło pierwsze miejsce w kategorii
Nowatorska Małopolska Wieś zdobywając
nagrodę finansową w wysokości 60 tys. zł.
Celem konkursu było zachęcenie społeczności
lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Konkurs organizowany
był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś oraz
Małopolska Wieś w Sieci. W tegorocznej edycji
wzięło udział 36 miejsc, a komisja dokonała oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria konkursowe i punktową skalę ocen określoną
w regulaminie. Sołectwa, którym przyznano najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej
komisja zaprosiła do udziału w prezentacji. Przedstawiciele sołectw w trakcie 10-minutowego wystąpienia zaprezentowali sołectwo przed komisją
konkursową.
Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz
gminy z przeznaczeniem na realizację zadań na
terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności
służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców.
Red. KB

Wydarzenia

Beneficjenci programu spotkali się podczas uroczystej gali i podpisali umowy o przyznaniu dofinansowania –
wśród nich było m.in.: OSP Węgrzce oraz Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

Działaj lokalnie – wyłonieni beneficjenci
Podpisano umowy na dofinansowanie wniosków w ramach tegorocznej, 4. już, edycji
programu działaj Lokalnie realizowanego na terenie pięciu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu korona Północnego krakowa, wśród nich gminy Zielonki. dofinansowanie w ramach programu działaj Lokalnie otrzymało 13 organizacji w tym trzy grupy nieformalne.
W ramach programu można się było starać się o maksymalnie 6 tys. zł.
Celem tegorocznej edycji jest wsparcie pomysłów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, aktywizują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym skutkom epidemii. Obostrzenia utrudniają działanie, a jest ono
niezbędne, by wracać do normalności, nie tracić ze sobą kontaktu, rozwijać swoje społeczności.
30 czerwca beneficjenci spotkali się z organizatorami konkursu grantowego, by podpisać umowy. Działać lokalnie będą m.in. w gminie Zielonki. OSP Węgrzce przyznano środki na realizację projektu „Piłkarzyki dla każdego w Węgrzcach czyli jak grać w Piłkę Stołową”. Projekt będzie realizowany także przy
zaangażowaniu: TS Węgrzce, Krakowskiego Klubu Piłki Stołowej, rady sołeckiej Węgrzc oraz sołtys
Magdaleny Listoś. Autorzy projektu przewidują zajęcia praktyczne na profesjonalnych stołach w nowej hali na terenie TS Węgrzce oraz turniej. Drugim projektem z naszej gminy będzie „Ogród przyjaciół
mniejszych” Fundacji im. Marszałka Marka Nawary przewidujący m.in. ekologiczne warsztaty tworzenia
poidełek dla owadów.
– Z roku na rok zainteresowanych jest coraz więcej. Napawa to radością i dumą, że lokalni liderzy z naszych terenów czynnie angażują się w życie mieszkańców i chcą zrobić coś dla swoich społeczności.
Przy okazji tych działań zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego
środowiska, dojrzewając przy tym jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje przy pisaniu wniosków. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych do wspólnych działań. Wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. – podkreślają organizatorzy.
Dofinansowanie projektów pochodzi ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we
współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa.
Red. IO
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USŁUGI HYDRAULICZNE
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacje Centralnego Ogrzewania
Instalacje gazowe
Modernizacja kotłowni
AWARIE

tel. 504 020 040
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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

piece kondensacyjne gazowe i na ekopellet
układy klimatyzacji i wentylacji z rekuperacją
montaż pomp ciepła do ogrzewania budynków
oraz ciepłej wody użytkowej
www.arsbud.com.pl
Firma ARSBUD specjalizuje się w wykonawstwie instalacji
sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i wykonaniu wielu instalacji, służymy doradztwem
w zakresie wyboru odpowiedniego i najbardziej ekonomicznego
rozwiązania. Na nasze usługi udzielamy 36-miesięcznej gwarancji.
Wykonujemy także instalacje zewnętrzne:
• przyłącza wodociągowe
• przyłącza kanalizacyjne – sanitarne i deszczowe
• przyłącza gazowe
• sieci wodociągowe
• sieci kanalizacyjne – sanitarne i deszczowe
• instalacje drenażowe
• przekładki sieci i przyłączy gazowych

ECO

stosujemy

TYLKO

biuro:
ul. Rajska 2
32-085 Giebułtów
telefon:
602 788 449
728 971 100

Instalacje sanitarne
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e-mail:
biuro@arsbud.com.pl

@
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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
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
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