Zakrzów
Zakrzów leży w zachodniej części gminy Niepołomice, po obu
stronach drogi wojewódzkiej nr 964. Przez wieś przepływają
dwie rzeki: Bogusława (zwana też Przebieczanką lub potokiem
Zakrzówek) i Zakrzowianka. Od strony zachodniej graniczy
z wsią Węgrzce Wielkie w gminie Wieliczka, a od południowej ze
wsią Bodzanów w gminie Biskupice.
Około połowy powierzchni sołectwa leży na obszarze
najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych. Na terenie wsi
leżą dwa zbiorniki wodne. Gleby należą do klas I-IVa i są
chronione dla celów rolniczych. Niemal 40 proc. powierzchni
leży na glinach lessowych.

Na mapach: 50°00′20″N 20°08′39″E
Ludność: 1122
Powierzchnia:363 ha
Sołtys: Ewa Garycka
Kontakt: tel. 12 281 92 18
Dzielnicowy: mł. asp. Zbigniew Dyjach
tel. 12 281 41 11

Zakrzów
Podczas wykopalisk i badań archeologicznych w Zakrzowie
odkryto liczne wyroby kamienne związane z gospodarką
zbieracko-łowiecką, pochodzące ze schyłku epoki paleolitu,
a także natrafiono na wyroby kamienne z fazy neolitu.
Pierwsze ślady osadnictwa przez ludność kultury pucharów
lejkowatych na terenie Zakrzowa określa się na III okres
neolitu. Najliczniej są natomiast reprezentowane materiały
archeologiczne z epoki kultury ceramiki sznurkowej.
Kolejny okres brązu (1800-700 p...n.e.) i okres halszycki epoki
żelaza (700-400 p.n.e.) przynoszą znaleziska, głównie
ceramikę z kultury łużyckiej i pomorskiej. Następne nieliczne
zabytki pochodzą z młodszej fazy okresu przedrzymskiego
(125 r. p.n.e - początek naszej ery), łączone z tzw. celtyckoprzeworską grupą kulturową, reprezentującą materiały z osad
otwartych. Liczniej jest reprezentowany okres rzymski
(początek naszej ery - 375 r.).
Mało wiemy na temat czasów pomiędzy V a XII wiekiem.
W I połowie XIII w. wieś była własnością księcia Klemensa
Jaksy z rodu Gryfitów, fundatora klasztoru sióstr
benedyktynek w Staniątkach.
Pierwsze wzmianki pisane o Zakrzowie pochodzą z „Kodeksu
dyplomatycznego Polski” z 1238 r. Przez wieś wiódł trakt
handlowy z północy Polski przez Kraków na południe Europy,
przy którym od początku XV w. była karczma „Stancza”,
leżąca we włościach należących do klasztoru w Staniątkach.
Nowa karczma została wybudowana u schyłku XIX w. po
drugiej stronie traktu, budynek karczmy i stajni z noclegownią
stoją do dnia dzisiejszego.
W czasie rozbiorów Polski wieś była pod zaborem austriackim.
W tym okresie, w latach 1912-1915 wybudowano szkołę
podstawową.W 1925 r. założono Ochotniczą Straż Pożarną.
W 1932 r. powstało Kółko Rolnicze.
II wojna światowa rozpoczęła się dla Zakrzowa niedzielnym
bombardowaniem (3 września 1939 r.), w części nazywanej
Piaski. W jego wyniku zginał mały chłopczyk, Tadeusz Kolasa,
a bomba uszkodziła jeden z domów na Piaskach. Był to efekt
próby zbombardowania torów kolejowych przez Niemców.

Cudowna woda
Legenda głosi, że na początku drugiego tysiąclecia, w czasie
chrystianizacji państwa polskiego, w Zakrzowie na Studzieńcu
powstał kościół, który w wyniku przekleństwa zapadł się
i pozostało tyko źródło z cudowną wodą. W jej uzdrawiającą moc
wierzono jeszcze w ubiegłym wieku.
Woda wypływa z niego do dnia dzisiejszego.

Wojna na tych terenach zakończyła się 21 stycznia 1945 r.,
strzelaniną w okolicach Ochmanowa.
Po zakończeniu wojny zaczęła się ożywiać działalność
kulturalna i społeczna. W marcu 1945 r. reaktywowano
działalność OSP, a w latach 1946-47 wybudowano remizę.
Rok 1950 r. był początkiem organizowania się Ludowego
Zespołu Sportowego „Iskra”. Jako piłkarz swoją karierę
sportową rozpoczął w nim późniejszy olimpijczyk, Edward
Stawiarz.
W 1955 r. założono Społeczny Komitet Budowy Domu
Ludowego. Budowę rozpoczęto w 1958 r., a uroczyste
otwarcie odbyło się 16 września 1963 r. Stał się on centrum
uroczystości wiejskich. W 1965 r. założono Koło Gospodyń
Wiejskich.
Zabytki
Kaplica wybudowana z fundacji Stanisława Pyrza w 1861 r.
Została ona gruntownie wyremontowana w 2011 r. przy
wsparciu finansowym gminy Niepołomice i zaangażowaniu
mieszkańców Zakrzowa i Ochmanowa. Przywrócono ją do
dawnej świetności, łącznie z odnowieniem oryginalnej
polichromii. W okresie od Wielkanocy do Wszystkich Świętych
odbywają się tutaj nabożeństwa niedzielne (godz. 10.30).
Stara szkoła - wybudowana w latach 1912-1915 przez
Austriaków na działkach przekazanych nieodpłatnie przez
mieszkańców wsi. W 2002 r. przebudowana na budynek
mieszkalny.
Budynek karczmy - zbudowany pod koniec XIX w. w stylu
dworkowym nawiązuje on do historycznej karczmy z XV w.,
opisanej w kronikach Długosza. Od ok. 15 lat należy on do
Podłęża.
Pani Elżbieta Graboś jest właścicielką prawdopodobnie
najstarszego domu w Zakrzowie z końca XIX w. wpisanego do
rejestru zabytków. Zachowuje oryginalny wystrój
i wyposażenie domu.

ZabierzówZakrzów
Bocheński
W szerokim składzie są też dziewczęta w wieku 7-11 lat, które
ćwiczą w większości układy taneczne z pomponami oraz
prezentują się na lokalnych imprezach.
W Domu Kultury organizowane są zajęcia języka angielskiego
dla dzieci i młodzieży oraz aerobik dla dziewcząt i kobiet.
Można tu zagrać w tenisa stołowego oraz skorzystać
z kawiarenki internetowej. Organizowane są autokarowe
wycieczki krajoznawcze związane z historią i dziedzictwem
kulturowym Polski.
Wieś jest podzielona na dwie parafie. Część wsi należy
do Bodzanowa w dekanacie wielickim, a druga do Podłęża
w dekanacie niepołomickim.
Parafia pw. NMP Królowej Polski
32-003 Podłęże 375
tel. 12 281 86 18 (plebania), 12 281 82 93 (wikarówka)
www.parafiapodleze.pl
msze: pn-sb 7.00, 17.00, nd i św 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
odpusty: NMP Królowej Polski – 3 maja; św. Jana Pawła II
– niedziela przed 22 października
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Bodzanów 1
32-020 Wieliczka
tel. 12 250 72 57
www.parafia-bodzanow.pl
msze: sb 18.00, nd i św 7.00, 9.00, 10.30 (od Wszystkich
Świętych do Wielkanocy), 12. Odpust: Świętych Apostołów
Piotra i Pawła - 29 czerwca
Kaplica w Zakrzowie
msze: nd 10.30 (od Wielkanocy do Wszystkich Świętych)
Dom Kultury w Zakrzowie
Wiodącą formą pracy są różnorodne działania plastyczne,
w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, rękodzieła
artystycznego, tkactwa dla dzieci i dorosłych, bibułkarstwa
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wariacje na szydełku.
Placówka proponuje warsztaty baletu klasycznego dla dzieci
powyżej 3 lat oraz powyżej 7 lat, zajęcia z tańca
nowoczesnego dla dzieci, zabawy rytmiczne dla najmłodszych.
Wizytówką placówki jest formacja taneczno-marszowa
Mażoretki, którą tworzą dziewczęta w wieku 12-19 lat,
uczestniczące w zajęciach w domach kultury w Zakrzowie oraz
w Zabierzowie Bocheńskim. Grupa współpracuje z Orkiestrą
Wojskową Garnizonu Krakowskiego. Prezentuje układy
taneczno-marszowe oraz choreografie sceniczne, żonglując
przy tym pałeczką mażoretkową lub innym rekwizytem.

W Domu Kultury realizowany jest projekt Ośrodek Wsparcia
dla Seniorów w integracji z młodzieżą.
Dom Kultury w Zakrzowie
Zakrzów 472,
32-003 Podłęże
tel. 12 281 80 33
instruktor: Stanisława Zielińska
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie powstała w 1925 r.
z inicjatywy Alojzego Czupryny, kierownika miejscowej Szkoły
Podstawowej, on też został jej pierwszym prezesem.
Początkowo sprzęt składowano w domach członków straży.
W czasie wojny aktywność jednostki trochę zmalała pod
względem bojowym czy kulturalnym, lecz wzmogła się pod
względem patriotycznym, czego dowodem była śmierć
w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
komendanta Józefa Lebiesta.
Po zakończeniu wojny OSP wznowiła działalność. Prezesem
został Wojciech Kwieciński. W 1947 r. druhowie wybudowali
w czynie społecznym murowaną remizę, która istnieje do dnia
dzisiejszego. Przez kolejne lata jednostka wzbogacała się
w sprzęt gaśniczy oraz samochody bojowe.
Kolejny okres szybkiego rozwoju to początek lat 80. Na
poddaszu remizy powstała świetlica strażacka, w budynku
zainstalowano centralne ogrzewanie.
Obecnie OSP Zakrzów jest bardzo sprawnie działającą
jednostką, posiada nowoczesny sprzęt. Dumą strażaków jest
samochód wyposażony w agregat wysokiego ciśnienia,
zbiornik z wodą, radiostację, agregat prądotwórczy, maszt
oświetleniowy, pompę pływającą. Jednostka liczy 27
członków.
OSP Zakrzów
Zakrzów 309, 32-003 Podłęże
www.zakrzow.osp.org.pl, prezes: Jarosław Sobejko,
tel. 504 875 407

Zakrzów
Do szkoły w Zakrzowie uczęszczają dzieci przede wszystkim
z Zakrzowa i Ochmanowa, ale także z innych miejscowości.
Zajęcia dodatkowe oferowane uczniom – koła: przyrodnicze,
informatyczne, matematyczne, biblijne oraz chór szkolny.
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko
Zakrzów 323, 32-003 Podłęże
tel. 12 281 80 17
www.spzakrzow.szkolnastrona.pl, spzakrzow@interia.pl
dyr. Anna Szeląg
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Rozpoczął działalność we wrześniu 2014 r. Jest to kolejne
miejsce w gminie Niepołomice, w którym 3- i 4-latki poznają
świat. Dzieci biorą udział w zajęciach z rytmiki, plastycznych
i muzycznych, poprzez zabawę poznają podstawy języka
angielskiego.
Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie powstało w 1965 r. jego
Inicjatorami Maria Waś, kierowniczka zlewni mleka w Zakrzowie
i Wojciech Lebiest, prezes Kółka Rolniczego.
KGW zawsze bardzo aktywnie uczestniczyło w życiu
kulturalnym i społecznym wsi. Będąc współorganizatorem
zabaw czy dożynek panie dorobiły się bogatego wyposażenia,
które potem wypożyczały na wesela, dzięki czemu uzyskiwały
dochody. Organizowały kursy gotowania, pieczenia i szycia.
W początkowym okresie działalności koło skupiało 30 pań.
Po przekazaniu Domu Ludowego na szkołę spotkania odbywały
się w domach prywatnych. Jednak w związku z brakiem lokalu
działalność KGW została na krótki okres zahamowana. Dopiero
oddanie na potrzeby Domu Kultury części budynku szkoły
pozwoliło na wznowienie działalności.
Panie współpracują ze szkołą, organizują zabawy, współpracują
ze wszystkimi organizacjami społecznymi we wsi, spotykają się
z młodzieżą, przekazując informacje na temat tradycji
ludowych wsi i regionu. Spotykają się dwa razy w miesiącu.
Przewodnicząca: p.o. Jadwiga Grochot
Przed II wojną światową we wsi organizowano zawody
sportowe (piłka nożna, biegi i skoki w dal). Ich inicjatorem był
nauczyciel Józef Ptaszkowski. Wybuch wojny zahamował tę
działalność. Dopiero w 1950 r., za sprawą ówczesnego
kierownika szkoły i nauczycielki wychowania fizycznego, do wsi
wróciły piłka nożna i inne dyscypliny sportowe.
W 1956 r. założono udowy Zespół Sportowy „Iskra”, który rok
później zarejestrowano oficjalne przy Krakowskim Okręgowym
Związku Piłki Nożnej. Nazwę klubu wymyślił Edward Stawiarz,
późniejszy reprezentant Polski na olimpiadzie w Meksyku
w biegach na 5000 m i 10000 m oraz w Monachium
- w maratonie, sześciokrotny mistrz Polski, siedmiokrotny
wicemistrz.
W 1958 r. przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Jan
Krystyjan przekazał w dzierżawę na cele sportowe 1,74 ha
gruntu na tzw. Piaskach. Służył on klubowi przez wiele lat.
2 sierpnia 2008 r. rozegrano pierwszy mecz na nowym boisku ,
z nowym budynkiem klubowym.
Sezon piłkarski 2010/2011 to okres największego sukcesu
piłkarskiego seniorów Iskry. Drużyna awansowała do A klasy.
Obecnie w klubie grają dwa składy: seniorzy i młodzicy.
Klub Sportowy „Iskra” Zakrzów
Zakrzów, 32-003 Podłęże
prezes: Mirosław Krystian, tel. 505 309 445
www.iskra.zakrzow.net, iskra@zakrzow.net

Opracowanie:
Przemysław Kocur, Stanisława Zielińska
Zdjęcia:
Overlia Studio oraz zdjęcia archiwalne mieszkańców Zakrzowa

