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W dniu 16.01.2018 roku, w Urzędzie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się publiczna 
dyskusja dotycząca zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestniczyli w niej: 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek 
Jamborski, pani Ewa Goras i pan Mateusz Kulig re-
prezentujący Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 
pani Joanna Marona – Referat Budownictwa i Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca oraz około 40 osób – mieszkańców 
naszej gminy. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy pan 

Dyskusja o zmianie miejscowego  
planu zagospodarowania  
przestrzennego sołectw Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca

Marek Jamborski, który po powitaniu wszystkich 
obecnych, podkreślił, że: „chciałbym, aby po dopeł-
nieniu wszystkich formalności określonych ustawą, 
miejscowy plan został zatwierdzony przez Radę Gminy 
jak najszybciej, wiosną tego roku. Wyłożenie i dyskusja 
mają na celu przedstawienie wniosku jaki wpłynął do 
gminy z Warszawy – z Ministerstwa Rolnictwa. Wnio-
sek gminy był kierowany do Ministerstwa Rolnictwa, 
do czego jesteśmy zobowiązani, ponieważ na terenie 
gminy mamy ziemie o klasie bonitacyjnej I, II i III. Gmi-
na złożyła wniosek o przekształcenie 705 ha gruntów, 
dostaliśmy zgodę na 173 ha czyli na około 25% tego co 
zostało zawarte we wniosku”.

Następnie pani Ewa Goras wyjaśniła, że 
w poprzednim planie z 2004 roku było bardzo 
dużo terenów budowlanych. Część z nich zosta-

ła przekształcona ale niezabudowana. To co jest 
w studium nie zawsze zostaje przeniesione na 
plan. Odwołanie do Ministerstwa Rolnictwa jest 
bezpodstawne, nie mamy argumentów. Minister-
stwo jest zdania, że skoro w poprzednim planie  
z 2004 r. tyle terenów zostało przekształconych na 
budowlane, a większość nie została zabudowana to 
obecnie dodatkowe zwiększanie ich ilości nie ma 
uzasadnienia. Dalsza dyskusja dotyczyła ogólnych 
rozwiązań przyjętych w projekcie planu m.in. wiel-
kości działek, sposobów zagospodarowania itd.

Wszyscy obecni na spotkaniu zostali poin-
formowani o możliwości wnoszenia uwag do 
rozstrzygnięć w/w planu w terminie nie później-
szym niż do dnia 6 lutego 2018 r.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego 
typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – zwiększenie zakresu o wymianę dodatkowych 116 starych  
pieców węglowych.

Umowa o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – podpisana.

Zadanie to realizowane przez naszą gminę 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 
działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – ZIT.

W dniu 28 grudnia 2017 roku został podpisany 
aneks do Umowy o dofinansowanie projektu zwięk-
szający ilość źródeł ciepła do wymiany o 116 sztuk, 
mamy więc łącznie w ramach projektu zlikwidować 
311 starych pieców węglowych i zastąpić ich pieca-
mi na gaz lub biomasę. W roku 2017 wymienionych 
zostało 45 pieców i z tego tytułu na rzecz właścicieli 
nieruchomości gmina dokonała należnych (zgodnie 
z wytycznymi programowymi i podpisaną umową) 
zwrotów poniesionych kosztów.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Departamencie 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie została podpisana z Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie 
projektu w zakresie termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej na terenie naszej gminy.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020; Działanie 

Poprawa efektywności energetycznej  
poprzez modyfikację systemów ogrzewania

Termomodernizacja budynków użyteczności  
publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Aby osiągnąć określony w Umowie o dofinan-
sowanie wskaźnik produktu w wysokości wymie-
nionych 311-tu źródeł ciepła pozostaje jeszcze 
wiele do zrobienia. Zachęcamy więc mieszkańców 
do zapoznania się z warunkami wymiany pieca 
i składania wniosków. Trwa otwarty nabór zgło-
szeń. Projekt nadal realizować będziemy w bieżą-
cym, 2018 roku jak również w ciągu roku 2019. 

 — Aktualna całkowita wartość realizowanego 
projektu to – 4 496 946 PLN

 — Dofinansowanie z Unii Europejskiej  
– 4 429 532 PLN

 — Wkład własny – 67 414 PLN

4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 
4.3.1: Głęboka modernizacja energetyczna budyn-
ków użyteczności publicznej – ZIT.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
obiektów pełniących znaczącą funkcję społeczną 
na terenie naszej gminy, tj. Przedszkola Samorzą-
dowego w Dojazdowie (2 obiekty), Szkoły Pod-
stawowej w Goszczy, Szkoły Podstawowej w Ma-
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ciejowicach, Remizy OSP w Goszczy, Remizy OSP 
Łuczycach oraz termomodernizacja świetlicy wiej-
skiej w Zastowie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje ocieplenie 
budynków płytami styropianowymi wraz z po-
kryciem wyprawą elewacyjną oraz ocieplenie ko-
minów, wymianę w części stolarki okiennej wraz 
z parapetami i drzwiowej, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowych ścian fundamentowych, opaski, 
demontaż i montaż rynien i rur spustowych. Na bu-
dynkach edukacyjno-oświatowych zamontowane 
zostaną baterie słoneczne.

 — Koszt całkowity projektu – 1 414 448 PLN

 — Wkład Unii Europejskiej – 761 683 PLN  
(60% kosztów kwalifikowanych)

 — Wkład własny – 652 765 PLN

Dla potrzeb realizacji projektu dla każdego 
budynku objętego inwestycją opracowano w roku 
2017 uproszczoną dokumentację projektową 
w postaci projektów budowlano-wykonawczych 
wraz z dokumentacją kosztorysową oraz audyty 
energetyczne, które obrazują stan obecny obiek-
tów, możliwe i rekomendowane do wdrożenia 
rozwiązania i usprawnienia energetyczne, propo-
nowane technologie i ich efektywność ich zasto-
sowania. Koszt opracowania wyniósł 95 571 PLN.

Planowana realizacja rzeczowa projektu:
 — W roku 2018 – termomodernizacja + OZE 
Przedszkola w Dojazdowie, Szkół w Goszczy 
i Maciejowicach – koszt ogółem 836 340 PLN

 — W roku 2019 – termomodernizacja remiz OSP 
w Łuczycach i Goszczy oraz świetlicy wiejskiej 
w Zastowie – koszt ogółem 482 537 PLN

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego 
typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – promocja projektu

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego 
typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Zadanie to realizowane przez naszą gminę 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 
działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji –ZIT.

W ramach promocji projektu, od ubiegłego roku 
rozpowszechniamy informację o realizowanym 
projekcie wymiany pieców poprzez plakatowanie 
oraz rozprowadzanie broszurek i ulotek do szkół, 
placówek handlowych i innych obiektów użytecz-
ności publicznej, na tablice ogłoszeń zlokalizowane 
na terenie gminy oraz bezpośrednio do mieszkań-
ców poprzez radnych i sołtysów. W trosce o stan 
naszego środowiska, głównie jakość powietrza 
którym oddychamy, pragniemy zachęcić Miesz-
kańców naszej gminy do wymiany starych pieców 
węglowych emitujących w okresie grzewczym róż-
norakie substancje szkodliwe i niebezpieczne dla 
naszego zdrowia, na piece nowej generacji.

Przypominamy mieszkańcom, którzy aktual-
nie użytkują stare nie ekologiczne kotły opalane 
paliwami stałymi np. węglem lub drewnem, iż 
w naszej gminie nadal istnieje możliwość uzy-
skania dotacji na nowe kotły gazowe lub opalane 
biomasą oraz modernizację instalacji centralne-
go ogrzewania.

Ww. wsparcie jest możliwe w związku z faktem 
pozyskania przez tut. gminę, dodatkowej kwoty do-
finansowania dla projektu: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrze-
wania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Działania 

Poprawa efektywności energetycznej  
poprzez modyfikację systemów ogrzewania

Dotacja do wymiany kotłów

Ponadto, jesienią ubiegłego roku w ramach ak-
cji promocyjnej zostały założone na naszym terenie 
tj. przy stawach w Baranówce i Kocmyrzowie dwie 
„zielone” ścieżki edukacyjne” traktujące o szeroko 
rozumianej ochronie i poprawie jakości środowiska 
naturalnego. Ścieżki zostały wyposażone w tabli-
ce o tematyce ekologicznej oraz szereg nasadzeń 
drzew i krzewów, „pochłaniaczy” zanieczyszczeń 
z powietrza.

Zapoznaj się z treścią skierowanych  
do Ciebie materiałów, przeczytaj broszurkę, 
odwiedź ścieżkę edukacyjną!

Zrób krok do poprawy jakości powietrza  
w swoim otoczeniu!

Zadbaj o swoje zdrowie i sąsiada!

4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza). 
Deklaracje uczestnictwa w ww. programie, przyj-
mowane są na dzienniku podawczym tut. urzędu 
gminy.

Informujemy, iż warunkiem uczestnictwa 
w programie jest odpowiedni stopień termomo-
dernizacji budynku w którym ma być zamontowany 
nowy kocioł lub plan przeprowadzenia termomo-
dernizacji w okresie nie dłuższym niż rok od daty 
podpisania umowy na dofinansowanie.

W sprawie szczegółowych informacji , zainte-
resowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w sie-
dzibie tut. urzędu gminy pok. 25 (II piętro) oraz pod 
numerem telefonu 12 387 22 62.

W piątek 19 stycznia br. w Urzędzie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się spotkanie in-
formacyjne dotyczące możliwości pozyskania 
unijnych środków pomocowych przez mieszkań-
ców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe 
działające na jej terenie. Zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa 
spotkanie, było jednym z pięciu tego rodzaju, któ-
re odbyły się w ostatnim czasie na terenie gmin 
wchodzących w skład tegoż Stowarzyszenia. Pod-
czas spotkania Dyrektor Biura Stowarzyszenia 

Jak pozyskać środki unijne?

pani Monika Kwaczała przedstawiła zebranym 
szczegółowe informacje dotyczące procedur, ter-
minów i wymagań, które należy spełnić starając 
się o pozyskanie wsparcia na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej 
już firmy. Ponadto obecni na spotkaniu przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych mogli zapoznać 
się z wymaganiami, które muszą spełnić, aby uzy-
skać wsparcie finansowe dla realizacji planowa-
nych przez ich organizacje projektów. Dodatkowe  
informacje pod numerem tel. 12 346 43 12.
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W spotkaniu, które odbyło się 10 stycznia br., 
a którego głównym tematem było bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych, jakie przebiegają przez 
obszar naszej gminy uczestniczyli: przedstawiciele 
Powiatu Krakowskiego w osobach pana Arkadiu-
sza Wrzoszczyka – Członka Zarządu, pana Wła-
dysława Sitko – Zastępcy Dyrektora ZDPK, pana 
Marcina Karcza – Kierownika Wydziału Utrzyma-
nia Dróg i Mostów ZDPK, pana Zbigniewa Zięta-
ry reprezentującego Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, pana 
Andrzeja Szwajcy – Komendanta Gminnego OSP, 
pani Małgorzaty Doniec – Przewodniczącej Rady 
Gminy, Radnych naszej gminy: pani Katarzyny 
Koneweckiej-Hołój, pani Łucji Nagacz, Sołtysów: 
pana Zbigniewa Trątnowieckiego (Luborzyca), 
pana Kazimierza Rynczaka (Wola Luborzycka) 
wraz z członkami Rady Sołeckiej tej miejscowości 
panem Janem Marcem i panem Wiesławem Szopą 
oraz pana Janusza Guzego (Urząd Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca).

Spotkanie rozpoczęła pani Małgorzata Doniec, 
która powitała zaproszonych Gości i przedstawiła 
tematykę spotkania. Następnie pani Radna Kata-

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedze-
nie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Posiedzeniu 
przewodniczył pan Władysław Zięciak, a udział 
w nim wzięli Członkowie Komisji oraz zaproszeni 
Goście: pan Leszek Kaczmarczyk, pan Krzysztof 
Malik – delegaci gminy Kocmyrzów-Luborzyca do 
Małopolskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy Urzę-
du Gminy. Podczas spotkania Przedstawiciele MIR 
przedstawili informację o bieżącej działalności Izby 
Rolniczej, szczególnie w aspekcie tych spraw, któ-
re dotyczyć mogą rolników naszej gminy. Delegaci 
Izby poinformowali m.in., iż czynione są starania 
o zlokalizowanie placu targowego na terenie gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca (Prusy, działka należąca do 
Uniwersytetu Rolniczego). W trakcie dyskusji sze-
roko omówiono również kwestię szkód łowieckich. 
Komisja zwróciła się do przedstawicieli MIR o po-
moc i wsparcie w staraniach o terminową wypłatę 
odszkodowań przez Koła Łowieckie.

Dnia 16.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Ko-
misji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środo-
wiska, w którym udział wzięli Członkowie Komisji, 
pan Michał Ból (UG Kocmyrzów-Luborzyca) oraz 
przedstawiciele firmy MPGO Kraków w osobach: 
pan Andrzeja Czaderskiego – Prezesa MPGO 
oraz pana Ryszarda Żaby – Kierownika Oddziału 
MPGO w Krakowie.

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa  
na drogach powiatowych

Z posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
rzyna Konewecka-Hołój przedstawiła obecnym 
prezentację multimedialną dotyczącą najbardziej 
niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych 
w miejscowościach Wola Luborzycka, Wysiołek 
Luborzycki, Goszyce. Następnie, po zakończeniu 
prezentacji, rozpoczęła się dyskusja, w której udział 
wzięli wszyscy uczestnicy spotkania. W jej wyniku 
wypracowano następujące wnioski: 

1. Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2159K 
i 2160K w miejscowości Wola Luborzycka. 

Uznano, iż miejsce to należy do bardzo nie-
bezpiecznych i konieczne jest podjęcie działań 
związanych: z odpowiednim oznakowaniem 
pionowym (znak stop, ograniczenie prędkości) 
oraz oznakowaniem poziomym poprzez nama-
lowanie linii na jezdni, jak również wycięciem 

drzew, które uniemożliwiają widoczność. Jeśli 
zastosowane rozwiązania nie przyniosą efektu 
to ZDPK rozważy wstawienie szykan. Zdaniem 
uczestników spotkania do rozważenia pozosta-
je także wniosek o namalowanie linii ciągłych 
na łuku, na odcinku 100 m przy jednej z posesji 
w Woli Luborzyckiej, gdzie kierowcy często nie-
bezpiecznie ścinają zakręt. 

2. Goszyce, droga 2159K.  
Konieczne jest wykonanie przejścia dla pie-
szych przy Szkoły Podstawowej, zaś kwestia 
oświetlenia wymaga szczegółowego uzgod-
nienia.

3. Wysiołek Luborzycki, droga 2159K.  
Niezbędne jest uporządkowanie oznakowania 
na drodze. Konieczny jest także montaż lustra 
przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżo-
wania z drogą gminną.

 — w obrębie kompleksu szkolnego – przedstawi-
ciele gminy nie wnosząc uwag co do opracowa-
nego przez ZDPK projektu organizacji ruchu, 
podkreślili konieczność jego pilnej realizacji, 
zwrócili także uwagę na potrzebę uzupełnie-
nia wyrw na poboczach.

 — wyjazd z drogi gminnej z Baranówki na drogę 
powiatową – należy rozważyć sygnalizację 

świetlną i odpowiednio oznakować wyjazd.

 — okolice Kościoła – wykonanie przejścia dla 
pieszych musi poprzedzić budowa odcinka 
chodnika na skrzyżowaniu z drogą gminną pod 
cmentarzem. Może to zostać zrealizowane 
w ramach Inicjatyw Samorządowych.

4. Luborzyca /Podbaranie/ skrzyżowanie dro-
gi gminnej /dz.ew. 344/ z drogą powiatową 
2161K – wyjazd z drogi gminnej jest wąski. 
Jego poszerzenie wymaga przygotowania do-
kumentacji. Ze względu na problem własności 
inwestycja może być realizowana na podstawie 
ZRiD. W roku bieżącym nie ma środków finan-
sowych na przygotowanie dokumentacji. Moż-
liwe natomiast jest oznakowanie skrzyżowania, 

wycięcie drzew ograniczających widoczność 
oraz zasłaniających lampy. Montaż lustra nie 
jest zasadny.

W drugiej części spotkania omówione zostały 
kwestie związane z wycinką drzew przy drogach 
powiatowych. Zwrócono się do Powiatu z wnio-
skiem o dokonanie przeglądu drzew rosnących 
w pasie drogowym dróg powiatowych w okresie 
letnim. W przypadku lasów, sprawę gałęzi drzew 
zagrażających bezpieczeństwu należy zgłaszać do 
Nadleśnictwa Miechów.  

Ponadto poruszony został problem rozrzuco-
nych w pasie drogowym opon. Obecnie prowadzo-
ne jest postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. 
W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy 
opony te zostaną uprzątnięte przez ZDPK.

Ponadto w trakcie posiedzenia Komisji, jej 
członkowie zapoznali się m.in. z informacją doty-
czącą wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego, a także 
założeniami Programu Rządowego „ Mieszkanie +”.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na 
temat funkcjonowania systemu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych z terenu naszej 
gminy. Omówione tematy dotyczyły m.in.: kwestii 
limitowania odbioru odpadów, funkcjonowania 
PSZOK-u, odbioru odpadów poremontowych, ra-
cjonalizacji ilości i wielkości pojemników na odpa-
dy. Poruszony został również problem znaczącego 
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wzrostu ilości odpadów zielonych odbieranych 
od mieszkańców, w związku z czym konieczne 
jest zdaniem Komisji przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej, w celu zachęcenia mieszkańców do 
kompostowania, a być może również rozważenie 
możliwości wprowadzenia limitów na tego rodzaju 
odpady. Omówiona została także kwestia odbio-
ru odpadów poremontowych tylko i wyłącznie na 
PSZOK-u od dnia1 marca. Przedstawiciele MPGO 
Kraków zwrócili się z apelem, aby czysty gruz był 

oddzielony od pozostałych odpadów budowlanych.
Ponadto Komisja zapoznała się z funkcjonowa-

niem PSZOK-ów w innych gminach, które obsługi-
wane są przez MPGO. W wyniku dyskusji ustalono 
również, że spotkania Komisji z przedstawicielami 
MPGO odbywać się będą cyklicznie.

W dalszej części obrad Komisją przyjęła plan 
pracy na rok 2018, a także omówiła problem wzra-
stającej ilości szkód wyrządzanych przez bobry na 
obszarze naszej gminy.

L.p. Kategoria dróg
Nazwa firm i osób odpowiedzialnych  
za zimowe utrzymanie Nr telefonów

1. Droga wojewódzka
Firma WALKOR Zakład Robót Drogowych  
i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys

502168212 
12 3883961 
walkor@vp.pl

2. Drogi powiatowe
Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK  
Wiesław Struzik

600419772 
fax: 12 3871257 
struzikw@op.pl

3. Drogi gminne
Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe 
„TRANSPYCH” Henryk Dutkiewicz

509299220 
transpych@wp.pl

Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe 
utrzymanie dróg na terenie Gminy  
Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2017/2018

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informu-
je, że w 2018 r. producenci rolni będą mogli składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego producenta rolnego 
w terminach, tj.:

• od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. – 
wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. –
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 

oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach 
limitu określonego na 2018 rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

• 3–30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie,

• 1–31 października 2018 r. w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie, gotówką w ka-
sie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Informacja o zwrocie  
podatku akcyzowego

i
Ogłoszenie

i
Ogłoszenie o pracy

Kupię działkę budowlana w pierwszej linii zabudowy przy drodze 776.Tel. 536 972 721.

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników brukarza – z doświadczenia i bez doświadczenia, pracowników 
ogólnobudowlanych, operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem JCB 3 CX. Dodatkowo przy-
uczymy do pracy na układarce do kostki brukowej OPTIMAS. Praca od poniedziałku do piątku na 
terenie Krakowa i okolic! Atrakcyjne wynagrodzenie! Zapewniamy dojazd. Kontakt 501 186 685.

Corocznie, w okresie ferii zimowych Policja 
prowadzi akcję „Bezpieczne ferie”, mającą na celu 
maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających 
lub udających się na wypoczynek.

W bieżącym roku ferie zimowe trwają od  
15 stycznia do 26 lutego 2018 r.

W związku z powyższym zwracam się z apelem 
do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności 
nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży 
w tym okresie, a szczególnie uprawianymi sportami 

Komunikat Komisariatu  
Policji w Słomnikach

zimowymi w miejscach do tego nie przeznaczonych 
tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przeka-
zywanie do KP Słomniki wszelkich informacji doty-
czących ewentualnych zagrożeń związanych z zi-
mowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

Telefon całodobowo – 12 388 29 97, 997 i 112.

Komendant Komisariatu  
Policji w Słomnikach

podinspektor Mariusz Gurda
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W piątek 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca w Baranówce, odbyła się III finałowa 
Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”. Podczas Gali 
wręczone zostały honorowe statuetki osobom, 
instytucjom, firmom i organizacjom pozarządo-
wym szczególnie zaangażowanym w różnorodne 
formy działalności na rzecz mieszkańców gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Patronat nad Plebiscytem 
„Skrzydła Dobroci 2017” objęli: Wojewoda Mało-
polski, Starosta Powiatu Krakowskiego oraz Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przybyłych na tegoroczną Galę Gości, wśród 
których byli m.in. Szef Gabinetu Politycznego Mi-
nistra Infrastruktury, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego pan Łukasz Smółka, Starosta 
Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka, Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, Radni Powiatu Kar-
kowskiego panowie: Krzysztof Malik i Włodzi-
mierz Tochowicz, Dyrektor Banku Spółdzielcze-
go w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek oraz referatów Urzędu 

Gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pro Me-
moria”, Radni i Sołtysi naszej gminy, dyrektorzy 
placówek oświatowych, Prezesi jednostek OSP 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i klubów sportowych 
oraz reprezentanci lokalnego biznesu powitani 
zostali przez Radną Gminy, a zarazem Prezes Sto-
warzyszenia „Piękne Anioły” panią Katarzynę Ko-
newecką-Hołój. Następnie pani Radna przybliżyła 
zebranym ideę i historię Plebiscytu: „Gala Skrzydła 
Dobroci została zainicjowana przez radnych-członków 
Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Ko-
misji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Jej pierwsza 
edycja odbyła się w 2015 roku. To wydarzenie stwarza 

„Skrzydła Dobroci 2017”
okazję aby w sposób szczególny podziękować osobom, 
które są wrażliwe na potrzeby osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wyróżnić tych, którzy nie 
zawahali się zareagować w sytuacji kryzysowej mo-
gącej wpłynąć na życie innego człowieka. Osób które 
poprzez swój całokształt pracy zawodowej i społecz-
nej ukazują pozytywne wzorce młodym pokoleniom 

i podtrzymują pamięć historyczną i kulturową naszego 
regionu. Kandydatów do statuetki Skrzydła Dobroci 
zgłaszają osoby, które mogą potwierdzić działalność 
osoby nominowanej. Nominowanymi mogą być miesz-
kańcy naszej gminy i podmioty gospodarcze działające 
na jej terenie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła 
Gali. Zadanie to jest trudne i odpowiedzialne, ale wie-
rzymy iż gala wpisze się na stałe do kalendarza uroczy-
stości gdyż społeczników, bohaterów dnia codziennego 
takich, którzy posiadają niewidoczne skrzydła dobroci 
wśród naszych mieszkańców nigdy nie zabraknie”.

Po wystąpieniu pani K. Koneweckiej-Hołój 
obecni na sali mogli obejrzeć wirtualny spacer po 
naszej gminie, przygotowany przez pana Michała 
Gomółkę, którego muzyczną ilustrację stanowiła 
piosenka „Taki kraj” w wykonaniu Wiktorii Doniec.

Kolejnym i najważniejszym punktem piątko-
wej, III finałowej Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 
2017”, była prezentacja i uhonorowanie tegorocz-
nych Laureatów wyłonionych przez Kapitułę Ple-
biscytu, spośród licznych zgłoszonych kandydatur. 
I tak Laureatami III edycji Plebiscytu „Skrzydła Do-
broci 2017” zostali:

W kategorii: Wyróżnienie za całokształt 
działalności i pracy zawodowej:

 — Kapitan Mieczysław Żurek – wielki patriota, 
człowiek, który stał się wzorem dla wielu po-
koleń młodzieży, żołnierz Armii Krajowej, wie-

loletni członek i Wiceprezes Zarządu Gmin-
nego Koła Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca,

 — Pani Grażyna Bebak – działaczka społeczna 
i kulturalna, która od wielu lat pełni funkcję 
Przewodniczącej Gminnego Koła Emerytów 
i Rencistów, aktywnie działa również w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Baranówce. Jest ini-

cjatorką wielu akcji społecznych i kulturalnych 
integrujących mieszkańców naszej gminy.

W kategorii: Bohater Roku:
 — Pan Arkadiusza Kania – absolwent Gimna-
zjum w Luborzycy, a następnie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych nr 2 w Krakowie – Nowej Hu-
cie, młody człowiek, którego postawa i podjęte 
działania pozwoliły uratować życie nieznanej 
mu osobie. Przypomnijmy, iż pan Arkadiusz 
widząc nieprzytomną osobę na przystanku 
autobusowym, nie tylko zatrzymał pojazd ale 
i skutecznie udzielił pierwszej pomocy przed-
medycznej, ratując tym samym życie drugie-
mu człowiekowi. Obok symbolicznej Statuetki 
„Skrzydła Dobroci 2017” nasz Bohater Roku 
uhonorowany został także nagrodą specjal-
ną wręczoną przez Wójta Gminy pana Marka 
Jamborskiego. 

W kategorii: Inicjatywa społeczna na rzecz 
promocji lub poprawy życia w naszej gminy:

 — „Szlachetna Paczka” w gminie Kocmyrzów-
-Luborzyca. Statuetkę odebrała pani Monika 
Góral, koordynatorka akcji wraz ze wspierają-
cymi ją wolontariuszami,

 — Gminny Orszak Trzech Króli. Statuetkę ode-
brała pani Jadwiga Walczak, Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy, inicja-
torka tego wspaniałego wydarzenia wraz z oso-
bami zaangażowanymi w jego organizację.

W kategorii: Przedsiębiorca Roku:  
za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców 
naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej, za wsparcie finansowe i rzeczowe klubów 
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14 stycznia 2018 r. w Domu Ludowym spo-
tkali się mieszkańcy Zastowa i zaproszeni goście, 
na corocznym kolędowaniu. W spotkaniu tym 
uczestniczyli: ksiądz Kanonik W. Cholewa , ksiądz  
M. Królik z parafii św. Małgorzaty z Raciborowic, 
pan M. Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciboro-
wicach pani J. Karyś -Róg, Prezes Kółka Rolniczego 
pani K. Szczupak, Radna Zastowa pani E. Rusek, 
Sołtys Zastowa pani J. Łaciak. Część artystyczną 
spotkania przygotowała młodzież z Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Raciborowicach. Spektakl 
pod tytułem „Dziewczynka z zapałkami, czyli jaseł-
ka inaczej” przygotowała młodzież pod kierunkiem 
księdza M. Królika.

Było to bardzo nowatorskie, zawierające głę-
bokie treści, przedstawienie naszych przygotowań 

Jak co roku w trzeci poniedziałek stycznia 
w Kurii Metropolitarnej w Krakowie odbyło się 
spotkanie opłatkowe krakowskich środowisk ar-
tystycznych. Spotkania te zainicjowane zostały 
jeszcze za czasów gdy Metropolitą Krakowskim był 
kardynał Karol Wojtyła.

Luborzycka Rodzina Kolpinga od przeszło  
10 lat jest czynnym uczestnikiem tych spotkań.  
Zawsze po zakończeniu o uroczystej Mszy świętej, 
udajemy się do sali audiencyjnej, gdzie najpierw ma 

Jasełka w Zastowie

Opłatek u Księdza Kardynała

sportowych, organizacji pozarządowych oraz szkół 
„Skrzydłami Dobroci 2017” wyróżnione zostały:

 — F.H. „AGROJUREK” Aneta i Krzysztof Jurek ,

 — Firma Drogowa i Budowlana „STRUZIK” 
Wiesław Struzik.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek 
„Skrzydła Dobroci 2017”, wszystkim Laureatom, 
a także organizatorom Galii serdeczne gratulacje, 
a przede wszystkim podziękowania i wyrazy uzna-
nia złożyli Szef Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury, Radny Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego pan Łukasz Smółka, Starosta Powiatu 
Krakowskiego pan Wojciech Pałka oraz Wójt na-
szej Gminy pan Marek Jamborski,

Z kolei wszystkim, którzy wsparli organizację  
III Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, a to Woje-
wodzie Małopolskiemu za objęcie Patronatu nad 
tegoroczną Galą, władzom samorządowym Powia-

tu Krakowskiego i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
za wszechstronne wsparcie, a tym samym możli-

wość organizacji tej wyjątkowej imprezy, a także 
firmom „Barwa” i MG Foto Studio podziękowania 
złożyła pani Katarzyna Konewecka-Hołój.

Warto dodać, iż podobnie jak miało to miejsce 
w ubiegłym roku, także i w tym roku organizatorzy 
Gali nie zapomnieli o artystycznym wymiarze tej 
uroczystości, który zapewnił znakomity występ 
wspomnianej już Wiktorii Doniec (SP Luborzyca), 
a także występy Gabrysi Tomczyk (SP Goszyce) 
i Dominiki Doniec.

Za przygotowanie oprawy muzycznej i wystę-
pu solistek organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania pani Jadwidze Klimek i panu Pawłowi 
Dys. Równie gorące podziękowania należą się panu 
Mateuszowi Kramarzowi za oprawę multimedialną 
III Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2017”.

do przeżywania tajemnicy Narodzenia. Bardzo 
często skupiamy się na zewnętrznych przygotowa-
niach, zabiegani nie mamy siły i czasu aby szukać 
i odnaleźć, tego co w tym magicznym czasie, powin-
no być dla nas najważniejsze. Dziękujemy Księdzu 
Michałowi i młodym artystom, za przygotowanie 
przedstawienia.

Po jego zakończeniu przy herbacie i wspania-
łych domowych ciastach wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy, spędzając w radosnej atmosferze to świą-
teczne popołudnie.

Organizatorzy, Pani Sołtys i Rada Sołecka dzię-
kują wszystkim którzy, materialnie albo poświęca-
jąc swój czas przyczynili się do zorganizowania tego 
spotkania.

Krystyna Zbroja
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miejsce występ artystyczny, a następnie tradycyj-
nie już od lat życzenia w imieniu zebranych składa 
Gospodarzowi Tadeusz Szybowski, aktor i przyja-
ciel Jana Pawła II, jeszcze z czasów Teatru Rapso-
dycznego. W tegorocznym spotkaniu (być może ze 
względu na to że było to pierwsze spotkanie z Arcy-
biskupem. Markiem Jędraszewskim), wzięło udział 
rekordowo dużo osób. Muzyczny program arty-
styczny wypełnił występ tenora Jakuba Oczkow-
skiego oraz zespołu „Skaldowie”. Następnie, już 
podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem, jak to 
zwykle bywa od kilku już lat oprawę muzyczna za-
pewniła Rodzina Kolpinga z Luborzycy. Do wspól-
nego śpiewania kolęd i pastorałek przyłączali się 
licznie przybyli artyści w tym również członkowie 
zespołu „Skaldowie”.

Podczas rozmowy z Metropolitą Karkowskim 
księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim 
mieliśmy możliwość przybliżyć Mu działalność na-
szego Dzieła Kolpinga z Luborzycy, a także umówić 

się na przyszłe spotkania teatralne, zwłaszcza te 
związane z opowieścią o wojennych losach Karola 
Wojtyły.

Robert Prusak

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzo-
wie-Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej 
Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu In-
formacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie, działającego przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Lu-
borzyca.

W punkcie tym można skorzystać z porad-
nictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. 
Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. 
Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas cza-
su pracy Ośrodka. Poradnictwo psychologiczne 
udzielane jest w drugi i czwarty wtorek miesiąca 
od godziny 16.00 do 20.00. Z poradnictwa praw-
nego można skorzystać dwa razy w miesiącu. Ter-
miny spotkań z psychologiem i prawnikiem należy 
uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi 
GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 
12 387 11 10 lub 12 387 11 71.

Zapraszamy również na spotkania grupy wspar-
cia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy. 
Spotkania mają charakter informacyjno-edukacyj-
ny, w szczególności w zakresie mechanizmów prze-

Informacje Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

mocy i współuzależnienia. Prowadzone są przez 
pracownika socjalnego i odbywają się raz w mie-
siącu w ostatni poniedziałek miesiąca w dawnym 
Ośrodku Zdrowia na I piętrze od godziny 16.00 
do 18.00. Zapraszamy osoby zainteresowane na 
spotkania utworzonej już grupy wsparcia. Udział 
w Grupie jest bezpłatny.

Od ubiegłego roku w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca w godz. od 9.00 do 12.00 w siedzi-
bie Ośrodka dyżuruje dzielnicowy z Komisariatu 
Policji w Słomnikach.

Dyżury te związane są z realizacją przez GOPS 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych 
w przemoc, bądź osób, które widzą w środowisku 
niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady, in-
formacji, bądź też uzyskać pomoc ze strony policji. 
Dyżury te cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem mieszkańców naszej gminy.

Sylwia Zawalska-Wierzbińska

W dniu 13 stycznia br. w siedzibie Centrum Kul-
tury i Promocji odbyła się III edycja warsztatów ta-
necznych z cyklu „Taniec łączy pokolenia”. Techniki, 
nad którymi tym razem pracowali nasi uczestnicy 
to: Contemporary Jazz&Jazz oraz Jazz Funk&Hip 
Hop. Naszym gościem była Katarzyna Nowakow-
ska, znakomita tancerka i nauczyciel tańca, spe-
cjalizująca się w hip hopie, jazzie i jazz funk, która 
niejednokrotnie szkoliła się w Los Angeles oraz we 

Włoszech u najlepszych instruktorów z całego świa-
ta. Pani Katarzyna jest tancerką baletu „Ich Troje”, 
brała udział w projektach telewizji Polsat „Roztań-
czony PGE Narodowy” oraz „Disco pod Gwiazdami”, 
asystentka Blake’a McGrath przy półfinale 8 edycji 
programu „You Can Dance – po prostu tańcz”. Pod-

Taniec łączy pokolenia

czas warsztatów Kasia pracowała z tancerzami nad 
techniką tańca jazzowego i hip hop oraz przygoto-
wała z nimi pełne ekspresji choreografie. Pomimo 
trzech intensywnych godzin ciężkiej pracy i wysiłku, 
na sali panowała niesamowita atmosfera, czuć było 
ogromny zapał wśród tancerzy, a przede wszystkim 
ich miłość do tańca! Organizatorzy przedsięwzięcia 
Dyrektor CKiP Agnieszka Brodowska oraz Anna 
Mucha-Nowak, pragną jeszcze raz pogratulować 
i podziękować wszystkim uczestnikom warszta-
tów, tym najmłodszym i tym nieco starszym, bo po 
raz kolejny udowodnili, że taniec naprawdę łączy 
pokolenia i na jednej sali tanecznej mogą spotkać 
się wszyscy miłośnicy tańca bez względu na wiek 
i umiejętności, którzy dzięki swojej pasji zapominają 
o wszelkich ograniczeniach. Dziękujemy za wspólny 
czas, pracę, każdy uśmiech i zaangażowanie, magię, 
która zawitała na sali dzięki pięknym choreografiom 
Kasi oraz cudowną energię, która udzieliła się chy-
ba wszystkim. Pozdrawiamy i zapraszamy na kolej-
ne edycje projektu „Taniec łączy pokolenia”. Mamy 
w planie zapraszać do nas kolejnych świetnych tan-
cerzy, dlatego śledźcie naszą grupę warsztatową na 
Facebooku Warsztaty taneczne – „Taniec łączy po-
kolenia” oraz stronę Centrum Kultury, na której na 
pewno pojawią się wszelkie informacje. Tam również 
możecie oglądać zdjęcia i filmiki ze wszystkich zajęć. 
Pamiętajcie, że aby stać się dobrym i wszechstron-
nym tancerzem, warto szkolić się u różnych pedago-
gów, w różnych stylach tańca – my dajemy Wam taką 
możliwość! Jesteśmy tu dla Was otwarci i gotowi do 
działania, chętni aby poszerzać grono tych wszyst-
kich, dla których taniec jest sztuką, poprzez którą 
możemy wyrażać siebie, nasze uczucia i emocje.

Anna Mucha-Nowak
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Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 
dwudziesty szósty zagrała w całym kraju, również 
w naszej gminie, zbierając fundusze na doposaże-
nie podstawowych oddziałów neonatologicznych 
w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie 
noworodków.

To już czternasty raz nauczyciele ze szkoły 
w Luborzycy zorganizowali Sztab WOŚP, utwo-
rzony przez Annę Kramarz, Jolantę Wątorczyk, 
Agnieszkę Frączek-Prusak i Jolantę Basistę. Sztab 
jak co roku został zasilony w dniu zbiórki przez kil-
ku innych nauczycieli, którzy komisyjnie przeliczali 
pieniądze zebrane do puszek przez wolontariuszy. 
W tym roku do 28 wolontariuszy – gimnazjalistów 
dołączyły dwie uczennice Szkoły Podstawowej 
w Goszycach.

Od wczesnych godzin porannych pomimo nie-

Małgorzata Buchała, Jakub Popławski, Marta Koster, Karolina Zielińska, Katarzyna Dyląg, Katarzyna 
Słowieńska, Jakub Kowalski, Anna Śnieżek, Marta Guzik, Katarzyna Łach, Emilia Wróbel, Matylda Łyko, 
Wojciech Kułaga, Tomasz Bakalarz, Klaudia Kaderzawek, Alicja Suśniak,Monika Urbanowska, Eliza Siu-
dak, Nikola Marzec, Zuzanna Korbut, Karolina Kwiecień, Dominika Wiśniowska, Anna Marzec, Wiktoria 
Kleszcz, Oliwia Adamczyk, Dominika Machnik, Natalia Zębala, Martyna Kaczmarczyk, Ilona Kaczmarczyk, 
Natalia Chmiel

26. Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca

Wolontariusze WOŚP – 2018 r.
sprzyjającej pogody przed kościołami i kaplicami 
w naszej gminie pojawili się oznakowani wolonta-
riusze z puszkami do kwestowania i uśmiechami na 
buziach, zbierając datki i rozdając serduszka.

Tradycją stał się już popołudniowy happening 
organizowany dla mieszkańców w Centrum Kul-
tury i Promocji. Wielu doznań artystycznych do-

starczyły wszystkim obecnym występy taneczne 
młodych wychowanków CKiP, a także profesjonal-
ne występy wokalistek. Ogromne brawa otrzymał 
bardzo widowiskowy pokaz WUSHU. Całość wy-
stępów dopełniła przeprowadzana w formie zaba-
wy sprzedaż gadżetów na rzecz WOŚP.

Późnym popołudniem wolontariusze oddawali 
swoje puszki do sztabu, w którym komisja prze-
liczała ich zawartość. Po raz kolejny okazało się, 
że mieszkańcy naszej gminy mają wielkie serca 
i otwarte portfele: wolontariusze w puszkach ze-
brali łącznie ponad 15 tysięcy złotych .Tę kwotę 
powiększono o ponad 1600 zł – tyle udało się uzy-
skać ze sprzedaży gadżetów WOŚP oraz gadżetów 
z rękodzieła przekazanych przez panie z „pięterka” 
i innych sponsorów. Na konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazano kwotę 
17225 zł.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przy Szkole w Luborzycy składa podziękowanie 
wszystkim, którzy „zagrali” w 26 Finale WOŚP 
dla wyrównania szans w leczeniu noworodków, 
a szczególnie pracownikom CKiP, nauczycielom 
klas gimnazjalnych oraz dyrekcji i pracownikom 
BSR w Kocmyrzowie.

Szef sztabu – Anna Kramarz
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 14 stycznia 2018 roku sala widowiskowa CKiP 
zapełniła się kolędnikami, którzy przybyli z rodzi-
nami by razem kolędować i cieszyć się wspólnym 
występem na scenie. Podczas Ich występów usły-
szeliśmy ponad 30 najpiękniejszych polskich kolęd 
w bardzo różnorodnych aranżacjach. Były kolędy 
grane na fortepianie solo i na cztery ręce. Był forte-
pian z gitarą, fletem prostym, skrzypcami, saksofo-
nami, akordeon, flet poprzeczny, śpiew, recytacja…

Emocje już opadły po organizowanym po raz 
dziewiąty w naszym Centrum Kultury tanecznym 
maratonie Zumby. Było to niesamowite wydarze-

nie zorganizowane w sobotę 13 stycznia, w którym 
uczestniczyło ponad pięćdziesiąt roztańczonych 
kobiet i dziewcząt nie tylko z terenu naszej gminy. 
Maraton poprowadziła piątka charyzmatycznych 

CKiP serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na 
„Zabawę karnawałową”, która odbędzie się 10 lu-
tego (sobota) o godz. 15:00–17:00 w Centrum Kul-

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy zaprasza do udziału w pierwszej edycji 8-ty-
godniowego kursu tanga argentyńskiego prowadzo-
nego przez profesjonalnych nauczycieli tego tańca 
Kamila Budzińskiego oraz Agnieszkę Danek. Kurs 
odbywał się będzie przez 8 kolejnych sobót w CKiP, 
godziny do ustalenia po zebraniu się chętnych, start 
kursu planujemy po feriach zimowych.

Przyjdź ze swoim mężem/żoną, partnerem/
partnerką, sąsiadem/sąsiadką, wujkiem/ciocią... lub 
sama czy sam – pomożemy znaleźć Ci partnera/
partnerkę do tańca. 

Zapisy i wszelkie informacje do 15.02.2018: 
Anna Mucha-Nowak, tel: 606915110 lub mailowo: 
ania.sato@poczta.fm. Zapraszamy serdecznie!

Rodzinny koncert kolęd

Noworoczny Maraton Zumby

Bal karnawałowy w CKiP

Zapisy na kurs tanga argentyńskiego

słowem pełna gama wszelkich możliwych kombina-
cji wykonawczych. Zabrzmiały kolędy i pastorałki 
tradycyjne, bardzo znane i często śpiewane, a tak-
że te mniej znane, ale równie piękne oraz kolędy 
współczesne. Na naszej scenie spotkały się dzieci 
i ich rodzice, dziadkowie, kuzyni, koledzy. Na krótką, 
ale jakże wspaniałą chwilę udało nam się zatrzymać 
świąteczny nastrój, a przy tym dołożyć naszą cegieł-
kę w kierunku kultywowania pięknej polskiej tradycji 
wspólnego śpiewania kolęd.

instruktorów. Wśród nich znaleźli się Emilia Furman, 
Dawid Szymański, Kasia Maciejewska, Bogusław 
Kaczmarczyk oraz Agnieszka Brodowska. Każdy 
z instruktorów porywał do tańca i zabawy w swoim 
stylu, obdarzając uczestniczki niesamowitą ener-
gią i pasją taneczną. Taki maraton to trzy godzinne 
wyzwanie, podczas którego oprócz mnóstwa spalo-
nych kalorii wyzwalają się endorfiny, które sprawiają 

że jesteśmy szczęśliwe i uśmiechnięte a dość inten-
sywne wyzwanie taneczne nie stanowi dla nikogo 
kłopotu. Udział w maratonie to również integracja 
kobiet, które kochają Zumbe i na co dzień podejmu-

ją wysiłek udziału w zajęciach , dbając tym samym 
o swoje zdrowie. Gratulujemy uczestniczkom mara-
tonu iż podjęły to noworoczne wyzwanie! Kolejne 
atrakcje taneczne już niebawem.

tury i Promocji. Zapewniamy miła atmosferę, liczne 
zabawy, poczęstunek i wiele ciekawych atrakcji. Ser-
decznie zapraszamy!
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Grupa „Unique Cheerleaders” zamknęła sezon 
2017 z licznymi sukcesami osiągniętymi w czasie tur-
niejów cheerleaders. W marcu zespół Unique Kids 
wziął udział w dwóch turniejach rangi Mistrzostw 
Polski organizowanych przez Polską Federację Tań-
ca oraz Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders. Re-
prezentujące zespół duety zdobyły kolejno: II miej-
sce w kategorii Hip Hop, II miejsce w kategorii High 
Kick oraz III miejsce w kategorii Pom Dance Premier. 
W czerwcowym Międzynarodowym Turnieju Che-
ermania skład „Unique Kids” wytańczył I miejsce 
w kategorii zespołowej Show Dance. Dodatkowo 
w tym samym turnieju reprezentantki składu zdoby-

ły: II i III miejsce w kategorii Acro Solo, I i II miejsce 
w kategorii Hip Hop Duety, IV miejsce w kategorii 
Freestyle Pom. W kolejnym semestrze, w paździer-
niku, skład zespołu, który utworzył grupę „Unique 

Pro” wziął udział w turnieju Polish Open Cup Che-
erleaders. W czasie tych zawodów dziewczynki 
zdobyły złoto i srebro w kategorii Acro Solo Junior 
oraz Złoto w kategorii Acro Solo Mini, złoto, srebro  

Poznaj sekcje Cheerleaders 

oraz brąz w kategorii duetów High Kick, a także 
złoto w kategorii duetów Freestyle Pom oraz Hip 
Hop. Pierwszy zespołowy start grupy „Unique 
Pro” w czasie Grand Prix rozgrywanego w listo-
padzie, zakończył się piątym miejscem na 10 dru-
żyn reprezentujących całą Polskę. Dodatkowo 
duet Hip Hop otrzymał powołanie do kadry 
reprezentującej Polskę w Europejskich Mistrzo-
stwach Duetów Cheerleaders, organizowa-
nych przez „Europen Cheer Union” w Holandii. 
W czasie dwóch dni zawodów duet wytańczył 4 oraz  
7 miejsce rywalizując z reprezentacjami Niemiec, Ho-
landii, Rosji, Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii. Obec-
nie grupę „Unique Cheerleaders” reprezentują trzy 
zespoły: „Little Unique”, „Unique Kids” oraz „Unique 
Pro”, tworzone przez blisko 50 dzieci w wieku od  
5 do 14 lat. Poza startami w turniejach zespoły biorą 
udział w licznych imprezach organizowanych na te-
renie naszej Gminy, między innymi WOŚPie, dożyn-
kach, festynach czy dniach gminy. W ubiegłym roku 
po raz pierwszy został zorganizowany obóz cheerle-
aders, który odbył się w ostatnim tygodniu sierpnia 
w Zubrzycy Górnej. W bieżącym roku również pla-
nowane są liczne starty w zawodach a poziom spor-
towy grup rośnie z każdym treningiem. Planujemy 
także zorganizowanie obozu sportowego w okresie 
wakacyjnym. Zapraszamy wszystkie chętne dziew-
czynki do treningów z nami!

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy 
i Sadowiu” zostało zarejestrowane w 2011 roku. 
Inicjatorkami jego powstania były śp. Barbara Ma-
zurek, Krystyna Broś i Teresa Siry. Obecnie w Sto-
warzyszeniu działa 16 osób, w tym w 12 aktywnie. 
Od marca 2015 roku Prezesem Stowarzyszenia 
jest pani Krystyna Broś, która pełni równocześnie 
funkcję sołtysa miejscowości Sadowie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest podej-
mowanie wszelkich możliwych działań na rzecz 
rozwoju wsi oraz wspierania lokalnej aktywno-
ści społecznej. Zadania, które stawia przed sobą 

Stowarzyszenie to: animowanie społecznej ak-
tywności kulturalnej, współpraca z organizacjami 
lokalnymi i samorządowymi, prowadzenie kur-
sów, szkoleń, warsztatów i innych form kształcą-
cych,promowanie zdrowego trybu życia oraz po-
dejmowanie inicjatyw w zakresie kultury, fizycznej 
i sportu, współdziałanie ze środkami komunikacji 
społecznej, promocja lokalnej działalności arty-
stycznej i tradycji, organizacja imprez kulturalnych, 
artystycznych, rekreacyjnych i sportowych, po-
dejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego i edukacja ekologiczna. Od początku 
swego istnienia Stowarzyszenie aktywnie uczest-
niczy we wszystkich ważnych uroczystościach 
organizowanych w Goszczy i Sadowiu, a także na 
terenie całej naszej gminy (Dni Gminy, Konkurs Po-
traw Regionalnych, Dożynki Gminne) oraz Powia-
tu Krakowskiego, inicjuje spotkania aktywizujące 
społeczność, kultywuje tradycje i zwyczaje zwią-
zane z obchodami świąt kościelnych. Wśród imprez 

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś  
w Goszczy i Sadowiu”

współorganizowanych przez Stowarzyszenie wy-
mieńmy tylko: doroczny Konkurs Palm Wielkanoc-
nych, Wigilię oraz Dzień Babci Dziadka dla wszyst-
kich mieszkańców Goszczy i Sadowia. Szczególnie 
ważną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa 
współpraca ze Szkołą Podstawową im. gen. M. Lan-
giewicza w Goszczy, której najbardziej spektakular-
nym przykładem jest aktywny i twórczy udział jego 
członkiń w obchodach Dnia Patrona Szkoły. Waż-
nym elementem działalności Stowarzyszenia jest 
także udział w akcjach charytatywnych, czego było 
m.in. zaangażowanie pań ze Stowarzyszenia w akcję 
„Szlachetnej Paczki”w minionym roku W ostatnich 
latach dzięki pozyskaniu zewnętrznego wsparcia 
finansowego Stowarzyszenie w znaczący sposób 
poszerzyło wachlarz organizowanych imprez i re-

alizowanych projektów. I tak w roku 2015 Stowa-
rzyszenie dzięki pozyskaniu dotacji (5 tys. zł) w ra-
mach Konkursu „Małopolska – nasz region, nasza 
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szansa” zorganizowało dla mieszkańców „Wigilię 
po krakowsku”. Z kolei w roku 2016 w Goszczy od-
była się impreza patriotyczna „Majowe spotkanie 
z pieśnią patriotyczną”, dzięki wsparciu (6,5 tys zł), 
które Stowarzyszenie uzyskało w ramach Progra-
mu Konkursu „Mecenat Małopolski”. Także w 2016 
r. Stowarzyszenie również dzięki środkom z Pro-
gramu Konkursu „Mecenat Małopolski” (2 tys. zł) 
zorganizowało spotkanie wigilijne pod hasłem „Nim 
zabłyśnie pierwsza gwiazdka”. Rok 2017 przyniósł 
kolejne dotacje pozyskane w ramach Konkursu 
„Mecenat Małopolski”. Pierwsza z nich, w kwocie 
4 tys zł., powiększona o 2,8 tys zł otrzymane ze 
środków gminy Kocmyrzów-Luborzyca pozwoliła 
na organizację „II Majowego spotkania z pieśnią 
patriotyczną”, natomiast druga (3 tys. zł) na organi-
zację spotkania wigilijnego mieszkańców „ Pierwsza 
gwiazdka już blisko”. Dzięki własnej gospodarności 
oraz umiejętności pozyskiwania środków pomoco-
wych Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy 
i Sadowiu” zakupiło dla swoich członkiń 12 strojów 
krakowskich, 12 par butów krakowskich, sprzęt 
nagłaśniający oraz wyposażanie kuchenne (garnki, 
termosy, zastawę stołową, obrusy). Ponadto panie 
ze Stowarzyszenia dwukrotnie zorganizowały dla 
wszystkich chętnych specjalne warsztaty arty-
styczne. Szczególnie istotna dla działalności Stowa-
rzyszenia jest współpraca z organizacjami lokalny-
mi i samorządowymi. Wyjątkowo owocna i bliska 
jest współpraca pań działających w Stowarzysze-
niu z lokalnymi organizacjami takimi jak: Ochot-
nicza Straż Pożarna w Goszczy, Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta „TON” Goszcza. Równie owocna 
jest również współpraca z parafią w Goszczy i jej 
proboszczem księdzem kanonikiem Andrzejem Or-

likowskim, szkołą podstawową w Goszczy oraz filią 
gminnej biblioteki publiczne w Goszczy.

Zdaniem mieszkańców obydwu miejscowości 
tj. Goszczy i Sadowia, działalność Stowarzyszenia 
sprawiła, że w znaczący sposób zaistniały one na 
kulturalnej „mapie” naszej gminy i nie tylko. Działal-
ność Stowarzyszenia to w odczuciu mieszkańców 
przede wszystkim kontynuacja wspaniałych ludo-
wych tradycji naszego podkrakowskiego regionu, 
to równocześnie możliwość różnorakich form in-
tegracji społeczności lokalnej, poprzez współprace 
Stowarzyszenia, parafii, szkoły, Ochotniczej Straży 
Pożarnej integrujące rożne grupy mieszkańców. 
W działalność pań ze Stowarzyszenia „Aktywna 
Wieś w Goszczy i Sadowiu”, na co często zwraca-
ją uwagę mieszkańcy angażują się coraz częściej 
osoby, które wcześniej tylko „okazyjnie” uczest-
niczyły w podejmowanych lokalnie działaniach 
prospołecznych. Wszystko to sprawia, że plany na 
dalszą i bliższą przyszłość Stowarzyszenie ma bo-
gate. Prezes Stowarzyszenia pani Krystyna Broś 
wymienia m.in.: „...kontynuację już podjętych działań 
poprzez realizację imprez, które wydaję się, że na stałe 
wpisały się w naszą lokalną tradycję, dalsze starania 
o pozyskanie wsparcia zewnętrznego, co pozwoli nam 
realizować nowe pomysły i inicjatywy, wynikające 
z potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Planuje-
my m.in. zorganizować cykl spotkań o tematyce proz-
drowotnej i edukacyjnej. Chcemy, aby wszystkie nasze 
działania pozytywnie wpływały na dalszą integrację 
naszych mieszkańców, aby jeszcze mocniej zaangażo-
wali się Oni w życie naszej lokalnej społeczności, czer-
pali z tego zadowolenie i poczucie realnego wpływu na 
los naszej „Małej Ojczyzny”.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, iż 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługu-
je Państwu refundacja wyrobów medycznych. Są 
to np. wózki inwalidzkie, różnego rodzaju protezy, 
protezy ortopedyczne, aparaty słuchowe, soczewki 
okularowe, obuwie ortopedyczne, materace prze-
ciwodleżynowe, laski i kule a także pieluchomajtki, 
cewniki czy sprzęt stomijny. Wyroby medyczne są 
refundowane w różnej wysokości, jednorazowo na 
określony czas.

Wysokość refundacji oraz okres użytkowania 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne
określają przepisy Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyro-
bów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1061). 

Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych 
wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytko-
wania znajdziecie Państwo w załączniku do ww. 
Rozporządzenia MZ, na stronie: http://prawo.sejm.
gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001061/O/
D20171061.pdf – na podstawie informacji NFZ

Projekt „Eksperymentuje Odkrywam Wiem”

Przekonują się o tym uczniowie naszej szkoły, SP 
w Luborzycy, biorący udział w zajęciach w ramach 
Projektu Unijnego – Eksperymentuję, Odkrywam, 
Wiem. Podczas zajęć poznajemy budowę systemów 
komputerowych i instalowania na nich oprogramo-
wania użytkowego. Korzystając z laptopów i table-
tów zakupionych w ramach projektu pogłębiamy 
swoją wiedzę i doskonalimy umiejętności wykorzy-
stania jej w szkole i w domu. Budujemy proste robo-

Programowanie jest proste

ty, Jimu-Robot i LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3. Za pomocą aplikacji programujemy działanie 
zbudowanych urządzeń. Programujemy działanie 
różnych czujników: ultradźwiękowego czujnika od-
ległości, czujnika rozróżniania kolorów i czujnika do-
tyku. Programujemy nasze roboty by wykonywały 
znane nam czynności – odkurzanie, koszenie, poru-
szanie się po wyznaczonej trasie, omijanie napotka-
nych przeszkód. Zrobione przez nas zdjęcia i nagra-
ne filmy dokumentują nasze działania podczas zajęć.
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