
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.  
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,  

wiary, szczęścia i powodzenia życzą:

Marek Jamborski – Wójt Gminy, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy,  
Centrum Kultury i Promocji, Centrum Zarządzania Edukacją, Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz redakcja „Wiadomości Lokalnych”.
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Szanowni Państwo,

zbliżamy się do końca 2018 roku w którym ob-
chodziliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Nasz samorząd aktywnie włączył się 
w uczczenie tej wyjątkowej rocznicy. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób i środowisk byliśmy świad-
kami rekonstrukcji historycznej „Bitwa o Kraków 
1914 roku”, a nasza młodzież mogła uczestniczyć 
w wykładach i konkursach. Największym osiągnię-
ciem Samorządu w tym ważnym roku jest oddanie 
nowej szkoły w Karniowie, która będzie służyć 
dzieciom i mieszkańcom kilku miejscowości. Dla 
najmłodszych utworzono żłobek „Małe Misie” 
oraz drugie Przedszkole Samorządowe „Akademia 
Przedszkolaka”. W szkołach realizowane są projek-
ty, które przyczyniają się do rozwoju i podniesienia 
jakości pracy szkół. 

W mijającym roku wykonaliśmy dwa z pięciu 
planowanych parkingów P&R w Baranówce i Łu-
czycach. Jest to duże udogodnienie dla mieszkań-
ców korzystających z kolei aglomeracyjnej. Już 
wkrótce jadąc koleją z Krakowa pociąg zatrzymy-
wał się będzie na terenie naszej gminy na przy-
stankach, gdzie przy każdym będzie nowoczesny 
parking. To bardzo potrzebna inwestycja biorąc 
pod uwagę ilość już parkujących samochodów. 
Podobnie jest w centrum Kocmyrzowa, gdzie duży 
parking jest konieczny. 

 

Dzięki budowie chodników podnosimy bezpieczeń-
stwo pieszych. W tym roku budowaliśmy chodniki 
w Dojazdowie, Łuczycach i Kocmyrzowie. Moder-
nizujemy drogi gminne, w 2018 roku wykonaliśmy 
nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gmin-
nych o łącznej wartości 2 316 417,00 zł. Zmoder-
nizowane zostały także odcinki dróg rolniczych, 
a koszt wykonanych prac wyniósł 353 702,00 zł. 
Do wykonania prac modernizacyjnych na drogach 
rolniczych pozyskaliśmy dofinansowanie Samo-
rządu Województwa Małopolskiego w kwocie 176 
540,00 zł. 

Wiele uwagi w naszej działalności poświęca-
my poprawie jakości powietrza w naszej gminie. 
W 2018 roku wymienionych zostało 149 pieców 
węglowych na nowoczesne, ekologiczne piece 
gazowe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na 
wymianę otrzymali, w ramach realizowanego pro-
gramu, wsparcie finansowe, które łącznie wyniosło 
ponad 2 miliony złotych.

Uzyskano dofinansowanie Międzygminnego 
Projektu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii. 
Projekt ten realizowany jest w 41 gminach Ma-
łopolski. W naszej gminie zgłoszone zostało 315 
wniosków dotyczących budowy instalacji OZE. 
Wartość przyznanego dofinansowania na realiza-
cję powyższego Projektu to łączna kwota 36 156 
392,49 złotych. 

We współpracy z Województwem Mało-
polskim wyposażono 11 placówek oświatowych 
w indywidualne oczyszczacze powietrza w ramach 
działań zmierzających do poprawy jakości powie-
trza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE.

Prowadzone przez nas działania dotyczyły nie 
tylko realizacji dużych projektów i inwestycji. Czę-
sto służyły one rozwiązywaniu małych, ale bardzo 
ważnych dla lokalnych społeczności problemów. 
Przykładem takich działań może być budowa szat-
ni dla klubu sportowego „Strażak” w Goszczy, zago-
spodarowanie stawu i jego otoczenia w Głębokiej.

Drodzy mieszkańcy, wielu tematów nurtują-
cych naszą społeczność nie udałoby się rozwiązać 
gdyby nie zaangażowanie wielu środowisk, a przede 
wszystkim Państwa za co serdecznie dziękuję. 

Marek Jamborski 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

Życzenia świąteczne
Nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego niech niosą ze sobą wiele radości, spokoju, a także refleksji 

nad mijającym 2018 rokiem. Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pragnę życzyć, aby 
ten świąteczny czas był czasem wyjątkowym, rodzinnym i aby napełnił Wszystkich nadzieją na przyszłość 
w nowym nadchodzącym 2019 roku.    

       Radna Powiatu Krakowskiego  
Beata Bartoszek

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji dotyczących minionego czasu i planów 
na nadchodzący Nowy Rok. Życzę Państwu, aby te chwile były wyjątkowe, rodzinne i dawały nadzieję na 
przyszłość pełną szczęścia, powodzenia w życiu prywatnym oraz zawodowym.

      Radny Powiatu Krakowskiego  
Włodzimierz Tochowicz

Niech radość i pokój Świąt Narodzenia Pańskiego towarzyszą Wszystkim przez cały Nowy 2019 Rok. 
Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i plany zarówno osobiste jak 
i zawodowe, by przyniósł wiele satysfakcji i radości z własnych dokonań.

      Radny Powiatu Krakowskiego  
Włodzimierz Okrajek
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I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca kadencja 2018–2023

W czwartek 22 listopada 2018 roku odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej 
kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan 
Władysław Zięciak, który został wybrany w okrę-
gu wyborczym nr 10 (Dojazdów). Po oficjalnym 
stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu 
porządku obrad, który przedstawił Radnym pan 
W. Zięciak, głos zabrał pan Krzysztof Machnik, 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, któ-
ry poinformował zebranych o przebiegu jej pracy, 
podczas tegorocznych wyborów samorządowych 
2018 r. (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca).

Po przedłożeniu powyższego sprawozdania 
nastąpiło wręczenie, przez pana Krzysztofa Mach-
nika, członkom nowo wybranej Rady zaświadczeń 
o ich wyborze. Następnie nowo wybrani Radni 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyli uroczyste 
ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy 

Radny naszej Gminy pan Krzysztof Krupiński, wy-
brany w okręgu wyborczym nr 12 (Czulice, Kar-
niów).

W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada 
Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku głoso-
wania funkcję tę Rada powierzyła ponownie pani 
Małgorzacie Doniec, wybranej w okręgu nr 3 

Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, życzymy miłości, bez 
trosk i złości, a w Nowym 2019 Roku marzeń spełnienia i pomyślności, wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy.    

       Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia „Aktywna Gmina+”

Najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju Wieczerzy Wigilijnej oraz spełnienia marzeń i na-
dziei,jakie niesie nadchodzący Nowy 2019 Rok mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca życzą: 

      Zarząd i członkowie Gminnego Koła  
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zarząd Koła nr 4 Związku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca składa Wszystkim 
Swoim Członkom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i realizacji wszelkich marzeń. Nasze życzenia kierujemy szczegól-
nie do wszystkich naszych Darczyńców oraz osób, które swoją codzienną działalnością wspierają prace 
naszego Koła.

      W imieniu Zarządu Koła 
Przewodnicząca Grażyna Bebak

(Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka). Następ-
nie Radni przeprowadzili wybór, spośród czterech 
zgłoszonych kandydatur tj. pani Katarzyny Kone-
weckiej-Hołój, pana Augustyna Kaczmarczyka, 
pana Grzegorza Marca i pana Mariusza Wąso-
wicza, dwóch Zastępców Przewodniczącej Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którymi zostali wy-
brani: pan Grzegorz Marzec (okręg wyborczy nr 
4 – Baranówka) oraz pan Augustyn Kaczmarczyk 
(okręg wyborczy nr 1 – Goszyce, Wilków).

W dalszej części, tej uroczystej Sesji, po 
otrzymaniu stosownego zaświadczenia o wy-

borze na Wójta Gminy, ślubowanie złożył pan 
Marek Jamborski, który w ten sposób, zgodnie 
z wymogami formalnymi objął na najbliższe pięć 
lat funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Na zakończenie swojej pierwszej Sesji, Radni 
przegłosowali wniosek formalny dotyczący godzin 
rozpoczęcia posiedzeń Sesji Rady Gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca. Zgodnie z jego treścią będą się 
one odbywały się nie wcześniej niż o godzinie 
16.00.
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II Sesja Rady Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 29 listopada 2018 r. o godz. 16:00 
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpo-
częło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji 
Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach 
obrad Rada Gminy przyjęła zaproponowany porzą-
dek obrad oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia 
I Sesji Rady. Po zakończeniu tej części posiedzenia, 
głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, któ-
ry przedłożył obecnym na sali radnym, sołtysom 
i mieszkańcom gminy informację o pracy w okresie 
pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy. 

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, reali-
zując kolejny punkt obrad, Rada podjęła uchwały 
w sprawie powołania składów osobowych sta-
łych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 
W pierwszej kolejności Rada dokonała wyboru 
członków trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. 
W jej skład weszli: pan Krzysztof Krupiński – 
Przewodniczący Komisji, pan Władysław Zięciak 
– Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz pan 
Paweł Mazur. Do Komisji Rewizyjnej nie został 
wybrany pan Tadeusz Rozpondek, który w głoso-
waniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów. W kolej-
nym punkcie obrad Rada Gminy dokonała wyboru 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji, w skład której 
weszli: pani Anna Szlachta – Przewodnicząca, 
pan Mariusz Wąsowicz – Zastępca Przewodni-

czącej, pan Antoni Trela, pan Paweł Mazur oraz 
pan Radosław Zębala.

Po wyborze Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca ukonstytuowały się pozostałe Stałe 
Komisje Rady. Poniżej prezentujemy Państwu ich 
składy osobowe:
• Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług: pan Wła-

dysław Zięciak – Przewodniczący, pan Stani-
sław Machnik – Zastępca Przewodniczącego, 
pan Augustyn Kaczmarczyk, pan Krzysztof 
Krupiński, pan Antoni Trela. 

• Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych: 
pani Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewod-
nicząca, pan Tadeusz Rozpondek – Zastępca 
Przewodniczącej, pan Radosław Zębala, pan 
Grzegorz Marzec, pan Mariusz Wąsowicz.

• Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu: 
pan Grzegorz Marzec – Przewodniczący, pan 
Tadeusz Rozpondek – Zastępca Przewodniczą-
cego, pan Krzysztof Krupiński, pani Katarzyna 
Konewecka-Hołój, pani Małgorzata Doniec, 
pan Jan Małota, pan Mariusz Wąsowicz, pan 
Paweł Mazur.

• Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochro-
ny Środowiska: pani Jadwiga Łach – Prze-
wodnicząca, pan Radosław Zębala – Zastępca 

Przewodniczącej, pan Antoni Trela, pani Anna 
Szlachta, pan Stanisław Machnik.

• Komisja Budownictwa i Gospodarki Prze-
strzennej: pan Augustyn Kaczmarczyk – 
Przewodniczący, pan Jan Małota – Zastępca 
Przewodniczącego, pani Anna Szlachta, pani 
Jadwiga Łach, pan Władysław Zięciak, pan Sta-
nisław Machnik.  

W dalszej części obrad, po przeprowadzonej 
dyskusji, Rada Gminy uchwaliła roczny Programu 
współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, 
którego podstawowe założenia przedstawiła Rad-
nym pani Maria Sado.  

Kontynuując obrady Rada, w oparciu o obowią-
zujące przepisy prawa, podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet związa-
nych z wykonywaniem mandatu Radnego oraz za-
sad zwrotu kosztów podróży służbowych. Kolejna 
z podjętych podczas II Sesji Rady Gminy uchwał, to 
uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia Wój-
ta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rada, działając 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
ustaliła wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy 
wraz z wszystkimi przysługującymi mu z tytułu 
pełnionej funkcji dodatkami, a także dodatkiem 
związanym ze stażem pracy.

Ostatnia z podjętych na czwartkowym posie-
dzeniu uchwał to uchwała wprowadzająca zmiany 
w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca na rok 2018, które przedstawiła Radnym 
Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.

Posiedzenie II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem ob-
rad zakończyło omówienie spraw bieżących i wol-
ne wnioski.

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach
W związku ze zbliżającym się okresem zimo-

wym i wynikającymi z warunków pogodowych 
spadkami temperatur, w przypadku wiedzy o na 
temat osób bezdomnych, żebrzących, nadużywa-
jących alkoholu, mieszkających samotnie w celu 
udzielenia niezbędnej pomocy oraz zapobieganiu 

ich wychłodzeniu Komisariat Policji w Słomnikach 
prosi o kontakt z dyżurnym jednostki po numerem 
telefonu 12 388 29 97 lub bezpłatnymi telefonami 
alarmowymi 997, 112.

Komendant KP w Słomnikach
Komisarz Marek Kyzioł



GRUDZIEŃ NR 23–24/277–278 GRUDZIEŃ NR 23–24/277–278

wiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

98

AKTUALNOŚCI

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCIwiadomości lokalne wiadomości lokalne+ +

A
K

TU
A

LN
O

ŚC
I

98

IV Edycja Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”
Uprzejmie informujemy, że w terminie 10 gru-

dzień 2018 r.–15 styczeń 2019 r. można zgłaszać 
kandydatów w ramach plebiscytu „Skrzydła Do-
broci”.

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, pok. 33 (Biuro 
Rady Gminy).

Kandydatury można zgłaszać także mailowo: 
biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

Osoba zgłaszająca kandydata może podać swo-
je dane lub zachować anonimowość.

Kandydatem może być każda osoba prywatna 
lub instytucja z terenu naszej gminy.

W zgłoszeniu należy podać:
• dane osoby prywatnej / imię, nazwisko, adres, 

telefon / lub organizacji (stowarzyszenia) / na-
zwa, adres, telefon,

• opis kandydata, w którym należy ująć jaką dzia-
łalność społeczną prowadzi lub opisać czyn 
godny pochwały, uznania,

• należy zaznaczyć od jakiego czasu kandydat 
zajmuje się działalnością na rzecz innych,

• określić należy zasięg działalności, ile osób sko-
rzystało z jego pomocy,

• konieczne jest podanie danych osoby lub insty-
tucji, która może potwierdzić działalność kan-
dydata.

Wyróżnienia zostaną przyznane w następują-
cych kategoriach:
I. Bohater roku – osoba lub zespół ludzi, która do-

konała jednorazowego czynu, który znacznie 
wpłynął na życie innych ludzi

II. Przedsiębiorca roku

III. Inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub po-
prawy życia na terenie naszej gminy

IV. Wyróżnienie za całokształt działalności i pracy 
zawodowej – nauczyciele, lekarze, założyciele 
lokalnych grup społecznych, przedstawiciele 
zrzeszeń itp.

Zaproszenie
Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy wraz z mło-

dzieżą działającą przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Luborzycy serdecznie zaprasza na IV Orszak 
Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia 2019 roku.

Zapraszamy:
 — Parafian, mieszkańców i gości

 — Grupy kolędnicze – tzw. „przebierańców”

 — Grupy muzyczne

 — Rodziców z dziećmi

Mile widziane stroje kolędnicze: aniołów, pastuszków,  
mędrców i inne.

Ze śpiewem na ustach wyruszymy spod budynku Centrum Kultury w Baranówce o godzinie 10.30 na 
uroczystą mszę świętą, która odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Luborzycy o godzinie 11.00.

Po nabożeństwie zapraszamy na wspólne kolędowanie i adorowanie Dzieciątka Jezus w „żywej” szop-
ce, obok naszego parafialnego kościoła.
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Budowa drogi S7
W dniu 7 grudnia 2018r., w Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków Wójt 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jambor-
ski i pani Agnieszka Kozłowska odbyli spotkanie 
z Dyrektorem Oddziału panem Tomaszem Pałasiń-
skim ws. budowy drogi ekspresowej S7 na terenie 
m.in Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wykonawcą 
zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Moczy-
dło (gr. z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – 
Widoma – Zastów – Kraków (z włączeniem do wę-
zła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez 
węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołom-
ska”) dług. ok. 18,3 km” jest włoska firma SALINI 
IMPREGILO S.P.A, która ma wykonać projekt S7 
odcinka III od węzła Widoma (bez węzła) do Krako-
wa oraz roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawar-
cia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu 
realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. 
od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na 

projektowanie okresy zimowe nie będą wliczone.
Obecnie rozpoczął się proces projektowy. Pra-

ce związane z opracowaniem Projektu Budowlane-
go oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 
(ZRID) – w tym projekty podziału działek dla Od-
cinka III drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków 
dla firmy SALINI IMPREGILO S.P.A (głównego Wy-
konawcy) opracowuje Konsorcjum firm:

„SWECO EINGINEERING” Sp. z oo, 30-552 
Kraków ul. Wielicka 30 oraz „VOESING POLSKA” 
Sp. z oo. 30-552 Kraków ul. Wielicka 50

Złożenie wniosku o ZRID w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim planowane jest na lipiec 2019 r. 
uzyskanie decyzji ZRID na koniec IV kwartale 
2019 r. a rozpoczęcie robót budowlanych przewi-
dywane jest w III kwartale 2020 r.

Budowa drogi w Łuczycach
Dobiega końca budowa drogi w Łuczycach. 

Budowa drogi w Łuczycach. Wykonana została 
już kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, 
dokonano zabezpieczenia sieci gazowej, teletech-
nicznej i energetycznej, zakończono wbudowywać 
krawężniki. Trwają prace przy wzmacnianiu pod-
budowy i przygotowanie nawierzchni pod ułożenie 
nawierzchni asfaltowej.

Informacja o możliwych formach  
płatności za wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, iż od dnia 
1.01.2019 r. nie będzie możliwości płatności za wodę bezpośrednio u Inkasenta. 

Inkasent odczytujący u Państwa licznik będzie zostawiał fakturę z możliwością zapłaty: przelewem  
w banku lub Urzędzie Pocztowym.

Zimowe utrzymanie dróg
Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  

w sezonie 2018/2019:

Bezpłatne badania mammograficzne
28 listopada 2018 roku w mammobusie na parkingu obok Urzędu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca prze-

prowadzone bezpłatne zostały badania mammograficzne dla Pań w wieku 50–69 lat, które finansowane 
były przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wykonane przez firmę medyczną „Geneva Trust” z Gdańska. 
Z możliwości przeprowadzenia tychże badań skorzystało tego dnia 13 mieszkanek naszej gminy.

Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy dla opiekuna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku opiekun domo-

wy na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zakres obowiązków to:

• pomoc w codziennych czynnościach życiowych takich jak sporządzanie posiłków, robienie zakupów, 
sprzątanie, higiena,

• umawianie wizyt u lekarza,

• załatwianie spraw bieżących i urzędowych,

• organizowanie wolnego czasu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS. Tel. 12 387 14 99, 12 387 11 10.

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
502 168 212 
12 388 39 61 
walkor@vp.pl

2. Drogi powiatowe Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik 600 419 772 
fax: 12 387 12 57 
struzikw@op.pl

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

509 299 220 
transpych@wp.pl
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Kontrole palenisk domowych
Tegoroczny sezon grzewczy w pełni. Niestety 

niektórzy wciąż w piecach palą odpadami lub ni-
skiej jakości opałem. Dlatego pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wy-
ruszyli w teren w celu kontroli palenisk domowych 
oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu. 
Aby odpowiednio przygotować kontrolerów do 
ww. działań dnia 13 grudnia w siedzibie tut. urzędu 
gminy, odbyło się dodatkowe szkolenie z metodyki 
wykrywania nielegalnego spalania odpadów i po-
bierania próbek odpadów paleniskowych z indywi-
dualnych urządzeń grzewczych. W zajęciach wzięli 
udział przedstawiciele gmin Kocmyrzów-Luborzy-
ca, Koniusza, Michałowice, Pałecznica oraz Radzie-
mice.

Urzędnicy kontrolując jakość paliwa sprawdza-
ją czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, 

świadczący o tym, że posiada ono odpowiednie pa-
rametry – dotyczy węgla, natomiast drewno badają 
za pomocą wilgotnościomierza – jego wilgotność 
powinna wynosić poniżej 20%.

Przypominamy, że jeżeli w wyniku kontroli zo-

Wsparcie finansowe dla oświaty
Wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych

W dniu 22 listopada 2018r. został złożony 
Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego 
na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
programu wieloletniego – „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 
40 960,00.

Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłę-

bianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów.

W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wnio-
sek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
(MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 

10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ 
projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – 
nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

Wnioskowane dofinansowanie to kwota  
1 311 938,40.

Kłopotliwe bobry
Te zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, 

dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych sie-
dlisk w połączeniu z rosnącą populacją coraz czę-
ściej kolonizują tereny w pobliżu siedzib ludzkich, 
czym potrafią wyrządzić wiele szkód.

Bóbr jest uznawany za jedno z najpracowit-
szych zwierząt, którego wytrwałość w budo-
waniu tam i żeremi może budzić uznanie. Mimo 
swoich zalet w zakresie zwiększenia bioróżnorod-
ności w środowisku, bobry dają rolnikom i melio-
rantom wiele powodów do narzekań, ponieważ 
potrafią podtopić ogromne obszary pól uprawnych 
i łąk, spowodować szkody w lasach, przerwać wały 
przeciwpowodziowe, przyczynić się do zamulenia 
rowów, kanałów, a nawet dużych rzek. Tego typu 
sytuacje występują najczęściej w przypadku braku 
naturalnych miejsc do bytowania. Bobry potrafią 
w szybkim tempie dostosować zastany teren do 
odpowiadających im wymogów tj. na rowach i cie-
kach wodnych powstają tamy, zbudowane z drzew, 
gałęzi i mułu. Na powstałych w ten sposób rozle-
wiskach powstają żeremia. Równie częstym przy-
padkiem jest kopanie nor w wałach, w tym często 
w sztucznych wałach przeciwpowodziowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną – bóbr europejski jest 
gatunkiem chronionym. Biorąc pod uwagę po-
wyższe za większość szkód wyrządzonych przez 
te zwierzęta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin 
i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta 
objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszko-
dowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miej-
scowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W sytuacji wystąpienia szkody na obszarze 
naszej gminy, poszkodowany powinien złożyć do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wnio-
sek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez 
bobry, o wydanie decyzji na rozbiórkę zatamowań, 
przeniesienie żywych osobników w inne miejsce 
lub nawet na odstrzał. W przypadku powstania 
zatamowań na potokach administrowanych przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, 
informację wraz z dokładną lokalizacją przeszkody 
można składać w siedzibie tut. urzędu gminy lub 
bezpośrednio do Nadzoru Wodnego w Krakowie, 
Kryspinów 278, 32-060 Liszki i Nadzoru Wodne-
go w Proszowicach, ul. Brodzińskiego 28, 32-100 
Proszowice.

W związku z regularnie występującym na ob-
szarze naszej gminy problemem szkód powstają-
cych na działkach prywatnych w wyniku bytowania 
bobrów, zamieszczamy na stronie internetowej 
wzór wniosku, na którym należy składać roszcze-
nia w sprawie ww. szkód do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

stanie potwierdzone palenie odpadów w domo-
wych piecach, kominkach czy ogniskach, urzędnik 
jest zobowiązany skierować sprawę na policję 
w celu ukarania sprawcy mandatem karnym do 500 
zł. Równolegle podczas ww. kontroli sprawdzany 
jest stan zbiorników bezodpływowych, częstotli-
wość wywozu nieczystości ciekłych oraz czy wła-
ściciel nieruchomości posiada dokument potwier-

dzający wywóz.
Dbajmy wspólnie o czyste powietrze, nie 

zanieczyszczajmy go, gdyż paląc odpady bądź 
złej jakości paliwo trujemy nie tylko siebie ale 
również wszystkich wokół. Jeśli widzisz, że ktoś 
narusza przepisy i zanieczyszcza powietrze paląc 
odpady lub nielegalnie odprowadza 
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Niedopilnowanie zwierząt –  
odpowiedzialność prawna 

Dziś chciałabym poruszyć temat odpowiedzial-
ności jaką ponoszą posiadacze zwierząt domowych 
za działania swoich podopiecznych. Do opisania 
tego tematu zainspirowała mnie ostatnia noweli-
zacja prawa karnego, która znacznie zaostrzyła 
kary za niedopilnowanie zwierząt. Na wstępie 
chciałabym podkreślić, że niniejszy artykuł odnosi 
się do wszelkich zwierząt – nie tylko do pupili typo-
wo domowych (jak psy i koty), ale również do zwie-
rząt hodowlanych (jak krowy, świnie, owce, kozy, 
króliki, kaczki itp.).

Proponuję omówić tę tematykę na hipotetycz-
nym przykładzie. Zdarzenie miało miejsce niedale-
ko posesji Pani Małgorzaty, która to posesja nie ma 
zamykanej bramy wjazdowej. Mimo braku bramy, 
Pani Katarzyna nie zachowała należytej ostrożno-
ści przy wypuszczaniu psa. Skutkiem tego zwierzę 
wybiegło na ulicę i swoim zachowaniem wystraszy-
ło przechodnia, który upadł i złamał nogę. 

Właścicielka zwierzęcia ponosi za podopiecz-
nego odpowiedzialność dwojakiego rodzaju: za-
równo karną jak i cywilną.

Zacznijmy od kilku słów na temat odpowie-
dzialności karnej. Jak już wspomniałam, około 
miesiąc temu zostały zaostrzone kary za niedopil-
nowanie zwierząt. Według nowych przepisów, po-
siadacz zwierzęcia, który nie zachowuje środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (nawet ta-
kiego, które nie jest powszechnie uważane za nie-
bezpieczne), podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Je-
śli natomiast chodzi o niezachowanie ostrożności 
w posiadaniu zwierząt, które swoim zachowaniem 
stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
człowieka – to kodeks wykroczeń przewiduje karę 
ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 zł albo 
nagany (art. 77 kodeksu wykroczeń). W naszym 
przykładzie, Pani Małgorzata mogłaby zostać ob-
ciążona grzywną do 5.000 zł, a w najgorszym przy-
padku nawet ukarana karą ograniczenia wolności.

Jak widzimy, niedopilnowane zwierzę potrafi 
wyrządzić nie lada szkodę (np. naruszając zdrowie 

ofiary, czy jego mienie). Czego więc może się do-
magać poszkodowany na gruncie prawa cywil-
nego – w szczególności, czy może wnosić o re-
kompensatę pieniężną?

Odpowiedź znajdujemy m. in. w art. 431 i 432 
kodeksu cywilnego. Zgodnie z prawem, ten kto 
zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany 
jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody 
niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, 
czy też zabłąkało się lub uciekło (chyba że ani on, 
ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie 
ponoszą winy). Poszkodowany może żądać całko-
witego lub częściowego naprawienia szkody. Co 
ciekawe, posiadacz gruntu może zająć cudze zwie-
rzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli za-
jęcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia 
o naprawienie szkody. Ponadto, posiadacz gruntu, 
uzyskuje na zajętym zwierzęciu ustawowe prawo 
zastawu dla zabezpieczenia należnego mu napra-
wienia szkody oraz kosztów żywienia i utrzymania 
zwierzęcia. 

W przywołanym na początku przykładzie, po-
szkodowany przechodzień mógłby domagać się od 
Pani Małgorzaty odszkodowania i zadośćuczynie-
nia – i to zarówno za szkody materialne jak i dozna-
ne cierpienie. 

Na zakończenie chciałabym podkreślić, że od-
powiedzialność za zwierzę ponosi nie tylko for-
malny właściciel zwierzęcia, ale każdy w czyim 
posiadaniu jest zwierzę.

Autor tekstu:
mecenas Magdalena  

Kowalska-Graca
Kancelaria Radcy Prawnego  

Magdaleny Kowalskiej-Graca
Kocmyrzów 202 (budynek GS)

tel.: 609 871 221

O działalności Stowarzyszenia 
„Gmina Aktywna +” słów kilka...

Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+”, działające 
od listopada 2016 roku, coraz bardziej angażuje 
się w działania społeczne i kulturalne na terenie 
naszej gminy. Jednym z ważniejszych elementem 
tej działalności jest pozyskanie środków finanso-
wych dla Stowarzyszenia, a także innych organiza-
cji pozarządowych z naszej gminy.

W kończącym się roku Stowarzyszanie, przy 
wsparciu Samorządu naszej gminy i pracowników 
Urzędu pozyskało środki na realizację następują-
cych projektów, w ramach realizacji swoich zadań 
statutowych:
• „Droga ku wolności” – żywa lekcja historii, 

zorganizowana 6 października 2018 r. w Go-
szycach, której najatrakcyjniejszą częścią była, 
zorganizowana po raz pierwszy, rekonstrukcja 
historyczna „ Bitwy o Kraków 1914 ”. Dzięki 
pozyskanym środkom przez Stowarzyszenie 
„Gmina Aktywna+” można było zorganizować, 
w ramach tegoż projektu wystawę archiwal-
nej fotografii przedstawiającej wydarzenia 
1914 roku na obszarze naszej gminy, wystawę 
prezentująca militaria i mundury wojskowe 
z okresu I wojny światowej, a także przygo-
tować dla wszystkich obecnych w Goszycach 
bezpłatną wojskową grochówkę oraz napoje.

• Doposażenie strażackiej Orkiestry Dętej 
„Skrzeszowianka”. Dzięki pozyskanym środ-
kom zakupione zostały dla orkiestry dwie 
trąbki oraz jeden werbel marszowy. Instru-
menty te po raz pierwszy zostały zaprezen-
towane podczas uroczystych obchodów 100 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w Luborzycy.

• Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” pozyska-
ło także środki finansowe dla Koła Gospodyń 
Wiejskich w Karniowie, dzięki którym gospo-
dynie zakupiły potrzebną dla siebie i społecz-
ności lokalnej zastawę stołowa oraz brakujące 
im elementy strojów krakowskich.
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• Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-
-Luborzyca, Stowarzyszanie organizowało już 
po raz drugi, cieszący się coraz większą popu-
larnością i uznaniem Festiwal o „Złoty Klucz 
Powiatu Krakowskiego”, którego koncert galo-
wy odbył się 8 grudnia w siedzibie CKiP w Ba-
ranówce.

• Stowarzyszanie „Gmina Aktywna +” z powo-
dzeniem aplikowało również o pozyskanie 

wsparcia finansowego w ramach programu 
grantowego Stowarzyszania Korona Północ-
nego Krakowa, dzięki temu już na przełomie 
roku podpisane zostaną umowy na realizację 
takich projektów jak zakup strojów ludowych, 
publikacja albumu promującego gminę Kocmy-
rzów – Luborzyca oraz publikacja popularno-
naukowa poświęcona historii naszej gminy na 
przełomie XIX i XX wieku.

Podziękowanie
Szanownej Pani doktor Marcie Rybak-Bąk ze Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie za okazaną pomoc, 

troskę i opiekę w czasie choroby serdeczne podziękowanie i życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawo-
dowej i życiu osobistym składa wdzięczna pacjentka Aniela Baś z Rodziną.

Program „Działaj Lokalnie”  
w naszej gminie 

Podążając śladem ODL z innych województw, 
chcieliśmy dać naszym mieszkańcom szanse na 
zrealizowanie własnych ciekawych i kreatywnych 
pomysłów, przyczynić się do integracji lokalnego 
społeczeństwa i poprawy jakości ich życia.

Jednym z pierwszych projektów, które mo-
gliśmy zrealizować dzięki przystąpieniu naszego 
Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa 
do projektu „Działaj Lokalnie” dofinansowanego 
ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we 
współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Sto-
warzyszeniem Korona Północnego Krakowa, był 
projekt o nazwie „Tkaj makatki i gotuj pierogi”. 
W Pietrzejowicach odbyły się zajęcia z tkania ma-
katek na krosnach i lepienia pierogów o różnych 
nadzieniach. Miło było wspólnie tworzyć te „dzie-
ła sztuki” jeszcze milej zajadać rewelacyjne piero-
gi, takie prawdziwe jak z pod ręki naszych babć 
czy mam. A czy wy znacie przepis na najlepsze cia-
sto pierogowe? My wiemy gdzie takiego szukać. 

Wspaniale było patrzeć jak osoby w różnym wieku 
umieją wspólnie współpracować. 

W trakcie spotkani nie zabrakło opowieści 
starszych Pań jak to było kiedyś a jak jest teraz? 
Młodsi stażem poruszali tematy związane z ży-
ciem i swoimi pragnieniami, a dzieci jak to dzieci 
wniosły w to wszystko wiele radości i nieprzewi-
dywalności. Z tego miejsca chcielibyśmy podzię-
kować Kołu Gospodyń Wiejskich Pietrzejowice 
w tym pani Renacie Wiss za pomysł, zaangażowa-

nie w projekt, prowadzenie rewelacyjnych warsz-
tatów i zadbanie o nasze dziedzictwo kulturowe, 
które często niestety odchodzi w zapomnienie.

Kolejnym projektem realizowanym na terenie 
gminy Kocmyrzów-Luborzyca było otwarcie czy-
telni w Świetlicy w Kocmyrzowie, gdzie mogli spo-
tykać się młodsi i starsi. Rozmawiali o ulubionych 
książkach, opowiadali o fabule, szukali powiązań 
między dawnymi czasami a tymi obecnymi. Śmiało 
możemy stwierdzić, ze istnieje wiele publikacji nie-
przemijających. Niby pisane były i odnoszą się do 
różnych epok a jednak mają czasami wręcz ogrom-
ny oddźwięk i wpływ na teraźniejszości. Projekt 
nosił nazwę „Poczytajmy przy kawie – czytelnia 
dla mieszkańców”. Pomysłodawczyniom tego 
projektu była pani Magdalena Tańska oraz Stowa-
rzyszenie „Kolibaby”. Mamy ogromna nadzieję, że 
zapoczątkowanie tego projektu, przyczyni się do 
promocji Świetlicy w Kocmyrzowie, jako miejsca, 
w którym fajnie jest spędzać wspólnie czas. A tak-
że, że powstanie grupka pasjonatów, którą będzie 
wspierała czytelnictwo.

Trzecim projektem był „Filmowy – klub dysku-
syjny dla mieszkańców Kocmyrzowa”. Na poczet 
realizacji tego projektu zakupiono projektor by 
uczestnicy mieli gdzie oglądać filmy.Jeśli filmy to 
i licencja. Udało się ją zdobyć dzięki współpracy 
Koła Gospodyń Wiejskich Kocmyrzów z Bibliote-
ką w Kocmyrzowie, która nie tylko udzieliła temu 
Kołu osobowości prawnej, ale również dołożyła 
swoje „trzy grosze” (zakupiła licencję, bez której 
projekt nie miałby racji bytu). Dzięki tym spotka-
niom utworzyła się grupa hobbistów kontynuują-
ca to, co już zaczęto, wspólnie spędzają czas, oglą-

dają filmy i prowadzą dyskusje.
Wspaniały czas odkrywania swoich zdolności 

manualnych, dzielenia się pasją, angażowania się 
w ciekawe inicjatywy, czerpania radości ze wspól-
nie spędzonego czasu, poznawania się nawzajem. 
Pod takimi i wieloma innymi hasłami realizowały 
się projekty z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzy-
ca. Cieszymy się, że ludność z terenów tej gminy 
jest tak aktywna i chętnie korzysta z równych źró-
deł dofinansowań swoich działań. Program Dzia-
łaj Lokalnie daje im właśnie taką szansę.

Stary rok dobiega końca, przed nami nowy. 
Dziękujemy za zrealizowane projekty, mam na-
dzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze 
więcej. Zapraszamy do polubienia naszego fanpa-
ge www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona i śle-
dzenia aktualności, w których z pewnością pojawi 
się informacja o kolejnym naborze do programu 
„Działaj lokalnie”.

Stowarzyszenie Korona  
Północnego Krakowa



Harmonogram odbioru odpadów komunalne w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNA do 31 GRUDNIA 2019 r.

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Łuczyce I, III poniedziałek m-c 7,21 4,18 4,18 1,15 6,20 3,17 1,15 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16

I, III  wtorek m-ca 31.12.2018r.*,15 5,19 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16 6,20 3,17 1,15 5,19 3,17

I, III środa m-ca 2,16 6,20 6,20 3,17 30.04*,15 5,19 3,17 7,21 4,18 2,16 6,20 4,18

I, III czwartek m-ca 3,17 7,21 7,21 4,18 2,16 6,15* 4,18 1,17* 5,19 3,17 7,21 5,19

Prusy, Goszcza, Sadowie I, III piątek m-ca 4,18 1,15 1,15 5,19 4.*,17 7,21 5,19 2,16 6,20 4,18 31.10*,15 6,20

II, IV  poniedziałek m-ca 14,28 11,25 11,25 8,20.* 13,27 10,24 8,22 12,26 9,23 14,28 9*,25 9,23

Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice II, IV wtorek m-ca 8,22 12,26 12,26 9,23 14,28 11,25 9,23 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24

II, IV środa m-ca 9,23 13,27 13,27 10,24 8,22 12,26 10,24 14,28 11,25 9,23 13,27 11,21*

Baranówka, Sulechów II, IV czwartek m-ca 10,24 14,28 14,28 11,25 9,23 13,27 11,25 8,22 12,26 10,24 14,28 12,30*

II, IV piątek m-ca 11,25 8,22 8,22 12,26 10,24 14,28 12,26 9,23 13,27 11,25 8,22 13,27

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNA do 31 GRUDNIA 2019 r.

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Łuczyce III poniedziałek m-c 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

III  wtorek m-ca 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

III środa m-ca 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

III czwartek m-ca 17 21 21 18 16 15* 18 17* 19 17 21 19

Prusy, Goszcza, Sadowie III piątek m-ca 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20

IV  poniedziałek m-ca 28 25 25 20* 27 24 22 26 23 28 25 23

Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice IV wtorek m-ca 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24

IV środa m-ca 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 21*

Baranówka, Sulechów IV czwartek m-ca 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 30*

IV piątek m-ca 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27

MIEJSCOWOŚCI
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Łuczyce I poniedziałek m-c 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

I  wtorek m-ca 31.12.2018r.* 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3

I środa m-ca 2 6 6 3 30.04* 5 3 7 4 2 6 4

I czwartek m-ca 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

Prusy, Goszcza, Sadowie I piątek m-ca 4 1 1 5 4* 7 5 2 6 4 31.10* 6

II  poniedziałek m-ca 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 9* 9

Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice II wtorek m-ca 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10

II środa m-ca 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11

Baranówka, Sulechów II czwartek m-ca 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

II piątek m-ca 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

*31.12.2018r.(poniedziałek) w zamian za 01.01.2019r.
*20.04.2019r.(sobota) w zamian za 22.04.2019r.
*30.04.2019r. (wtorek) w zamian za 01.05.2019 r.
*04.05.2019r. (sobota) w zamian za 03.05.2019 r.
*15.06.2019r. (sobota) w zamian za 20.06.2019 r.
*17.08.2019r. (sobota) w zamian za 15.08.2019 r.
*31.10.2019r. (czwartek) w zamian za 01.11.2019 r.
*09.11.2019r. (sobota) w zamian za 11.11.2019 r.
*21.12.2019r. (sobota) w zamian za 25.12.2019 r.
*30.12.2019r. (poniedziałek) w zamian za 26.12.2019 r.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, ul. Barska 12, 
30-307 Kraków, Oddział Miechów, ul. Konopnickiej  30, 32-200 

Miechów, tel. 41 383 02 85

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Luborzyca 97,  32-010 
Luborzyca, tel 12 387 14 10 wew. 16 lub 36

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce
Krzysztoforzyce, Zastów
Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Kocmyrzów, Wiktorowice

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce
Krzysztoforzyce, Zastów
Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Kocmyrzów, Wiktorowice

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca od 1 STYCZNA do 31 GRUDNIA 2019 r.

Marszowice, Wysiołek Luborzycki   , Goszyce
Krzysztoforzyce, Zastów
Głęboka, Karniów, Czulice, Łososkowice

Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice

Wola Luborzycka, Dojazdów

Kocmyrzów, Wiktorowice
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„Soczyste Warsztaty – Kolorowe 
Zdrowie”

W sobotę 24 listopada 2018 odbyło się w Cen-
trum Kultury i Promocji spotkanie pn. „Kolorowe 
Zdrowie". Warsztaty robienia soków”, realizowa-
ne w ramach „Rządowego Programu Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 
Seniorzy Aktywni Razem”,przez Stowarzyszenie 
„Piękne Anioły” na terenie gminy Kocmyrzów-Lu-
borzyca i Igołomia – Wawrzeńczyce.

W pierwszej części sobotniego spotkania, 
obecna na nim dietetyczka kliniczna w bardzo 
przystępny, a zarazem ciekawy sposób przybli-
żyła jego uczestnikom takie tematy jak: jakie soki 
należy pić aby np. zmniejszyć poziom cholesterolu 
lub wagę, a jakie aby dodać sobie energii, oczyścić 
i odkwasić organizm, czy też poprawić wyniki ba-
dań tarczycy. 

Druga część spotkania miała charakter warsz-
tatów praktycznych, w trakcie których uczestni-
czący w nim mieszkańcy naszej gminy, w asyście 
dietetyka, wspólnie przygotowywali różne rodza-
je soków. Było one pyszne i zdrowe, o czym można 

było się przekonać podczas wspólnej ich degusta-
cji.

W imieniu organizatora Stowarzyszenia „Pięk-
ne Anioły" dziękujemy Mieszkańcom oraz Sto-
warzyszeniu Kreatywnych Seniorów „Jesienny 
Liść” z Luborzycy za tak liczne przybycie i wspól-
nie spędzony czas. Dziękujemy również naszemu 
Centrum Kultury i Promocji za możliwość skorzy-
stania z sali na potrzeby spotkania.

Fot. Katarzyna Konewecka-Hołój

Świąteczna foto-kartka
Z inicjatywy mieszkańców Luborzycy powstała 

ta świąteczna foto-kartka.
Dziękujemy każdemu kto przyłączył się do tej 

inicjatywy i mamy nadzieję, że będzie to początek 
zwyczaju luborzyckich foto-kartek okolicznościo-
wych.

Zdjęcia wykonała zaprzyjaźniona z naszą gmi-
ną fotograf Agnieszka Świat.    
    

Katarzyna Konewecka-Hołój – radna gminy 
Zbigniew Trątnowiecki – sołtys Luborzycy
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Wspólne szkolenie dla pracowni-
ków GPPS – ów i nauczycieli

W dniu 23 listopada 2018 roku z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło 
się kolejne szkolenie z Wiesławem Sokolukiem 
– seksuologiem , pedagogiem , terapeutą. Szkole-
nie dot. umiejętności dialogu z młodzieżą w ob-
szarze rozwoju psychoseksualnego i problemów 
seksualnych. W spotkaniu oprócz pracowników 
socjalnych uczestniczyli nauczyciele i członkowie 
Zespołów Interdyscyplinarnych z sąsiednich gmin 
(Zielonki, Koniusza). 

Szkolenie miało na celu podniesienie kompe-
tencji, zdobycie wiedzy i nowych umiejętności, 
pozwalających efektywnie prowadzić z młodzieżą 
i dziećmi warsztatowe zajęcia z zakresu szero-
ko rozumianej edukacji seksualnej. Była to także 
świetna okazja do uzyskania aktualnej wiedzy na 
temat seksualności młodego człowieka. Uczest-
nicy spotkania mogli również nabyć praktyczne 

umiejętności w zakresie: swobodnego mówienia 
o seksualności dzieci i młodzieży, efektywnego 
prowadzenia zajęć z dziećmi oraz radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych, które mogą pojawić 
się podczas zajęć z edukacji seksualnej. W lutym 
2019 roku planowana jest druga część szkolenia.

Laureaci ze SP w Goszycach
26 listopada 2018 r., w Muzeum Armii Kra-

jowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, 
odbyła się uroczysta gala finałowa Powiatowego 
Konkursu Literacko –Plastycznego „Ja, mój kraj, 
moja mała ojczyzna” pod hasłem „Zachować w pa-
mięci”, którego celem było przedstawienie przez 
uczniów ilustrowanego tekstu literackiego pre-
zentującego walory przyrodnicze, kulturowe i hi-
storyczne powiatu krakowskiego

Z ogromną radością informujemy, że praz ko-
lejny nasza szkoła na znalazła się na podium. Trze-
cie miejsce otrzymał ucz. kl. V – Adam Tar, zaś 
Milena Juraszek – kl. V – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.

Wieczornica niepodległościowa  
w Maciejowicach

10 listopada 2018r. uczniowie oraz grono peda-
gogiczne ze Szkoły Podstawowej w Maciejowicach 
wraz z mieszkańcami uczestniczyli w wieczornicy 
poświęconej obchodom 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Z tej okazji przygotowany został program ar-
tystyczny upamiętniający walkę naszych rodaków 
o wolną ojczyznę oraz prezentujący historię sym-
boli narodowych. W duchu patriotyzmu wspo-
mniano nie tylko bohaterów, ale także bezimien-
nych działaczy społecznych, żołnierzy i obywateli. 
Uczniowie wcielili się w przedstawicieli społeczeń-
stwa początku XX wieku, prezentując przy tym 
stroje z tamtej epoki. Dopełnieniem historii o dro-
dze Polaków ku wolności był pokaz tańców narodo-
wych oraz koncert pieśni patriotycznych.

Wspólne świętowanie niepodległości zakoń-
czyło wręczenie uczniom nagród w konkursie 
plastycznym, historycznym i polonistycznym. Ich 
myślą przewodnią było ukazanie piękna Polski jako 
krainy geograficznej i historycznej. Wśród wyróż-
nionych prac znalazł się wiersz promujący rodzimy 
patriotyzm:

To, co piękne…

Maciejowice takie własne,
takie wierne,
takie piękne.

Tu pani starsza,
tam dzieci małe,
a w lesie chłopcy na rowerze.

Gołębie krzewy piórami zdobią,
drzewa liśćmi ścielą drogę.
A gdzieś w oddali galopujące
konie.

Pies na drogę szybko wybiega,
bezpieczny, że dotrze do swego celu.

To, co piękne,
to, co moje
tutaj właśnie jest...

Jakub Kwiatek, klasa VII

Sobotni wieczór zakończył wspólny posiłek 
i poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń 

Wiejskich oraz rodziców. Dzisiaj wiemy, jak ważne 
wydarzenia świętowaliśmy podczas wieczornicy 
i jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tego, aby Polska była wolnym krajem.
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I runda sezonu piłkarskiego 
2018/2019 – podsumowanie

Zakończyły się rozgrywki pierwszej rundy pił-
karskiego sezonu 2018/2019, w których uczest-
niczą zespoły piłkarskie z terenu naszej gminy. 
W grupie I klasy okręgowej naszą gminę z sukce-
sami reprezentują piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów, 
którzy po I rundzie zajmują pierwsze miejsce w ta-
beli rozgrywek z dorobkiem 34 punktów i coraz re-
alniejsze stają się plany awansu zespołu do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. Zespół z Kocmyrzowa 
w trzynastu rozegranych spotkaniach zwyciężył 

aż w jedenastu z nich, a najwyższe zwycięstwo od-
niósł w meczu z „Prądniczankom” Kraków 6:0.

Z kolei w grupie I krakowskiej klasy „A” nasi 
reprezentanci, piłkarze „Partyzanta” Dojazdów, 
„Strażaka” Goszcza i „Eklera” Baranówka zakoń-
czyli rozgrywki w zgoła odmiennych nastrojach. 
Zespół z Dojazdowa, który z dorobkiem 31 punk-
tów zajmuje drugie miejsce w tabeli i coraz poważ-
niej myśli o awansie do krakowskiej klasy okrę-
gowej. Dobrze w rozgrywkach radzi sobie także 
drużyna „Strażaka” Goszcza, która zajmuje piąte 
miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 23 punkty. 
Z kolei drużyna „Eklera” Baranówka nie może zali-
czyć tej rundy do udanych, która uplasowała się na 
13 miejscu, zdobywając tylko 9 punktów. Pozostaje 
mieć nadzieję, iż kryzys drużyny z Baranówki zo-
stanie zażegnany i w II rundzie rozgrywek zacznie 
się ona piąć się w górę ligowej tabeli. W bezpośred-
nich spotkania zespołami z naszej gminy, wystę-

pującymi w krakowskiej klasie”A” „Partyzantem” 
Dojazdów pokonał „Eklera” Baranówka 4:0 oraz 
„Strażaka” Goszcza 2:1. Natomiast w meczu „Stra-
żaka” Goszcza z „Eklerem” Baranówka zwyciężyli 
piłkarze z Goszczy 1:0.

Piłkarze „Sparty” Skrzeszowice i „Zawiszy” 
Sulechów reprezentują naszą gminę w rozgryw-
kach krakowskiej klasy „B”, jednakże nie występują 
w jednej grupie rozgrywkowej. Zespół ze Skrze-
szowic rywalizuje bowiem w grupie I klasy”B”, na-
tomiast piłkarze z Sulechowa w grupie III tego sa-
mego szczebla rozgrywek. Obydwa zespoły mają 
za sobą równie trudną rundę, o czym świadczą ich 
miejsca w tabeli. Zespół „Sparty” Skrzeszowice 
zakończył rozgrywki na dziesiątym miejscu, zdo-
bywając 13 punktów, z kolei piłkarze „Zawiszy” 
Sulechów zajmują w swojej grupie ósmą pozycję 
z dorobkiem 15 punktów.

Przedświąteczny Kiermasz  
w Baranówce

W sobotę 1 grudnia 2018 r., przed budynkiem 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Lu-
borzycy odbył się tradycyjny już przedświąteczny 
kiermasz. Na prezentowanych stoiskach można 
było podziwiać i kupować tradycyjne wypieki, 
przystrojone choinki, ozdoby bożonarodzeniowe 
i upominki. 

Udane zakończenie w Opolu
Udane zakończenie International Judo League 

edycja 2018 osiągnęli zawodnicy UKJ CENTRUM 
w Kocmyrzowie-Luborzycy. W ostatnim ósmym 
Turnieju Trenera Edwarda Faciejewa w Opo-
lu w dniu 1.12.2018 reprezentujący nas Natalia 
Zięciak i Wojciech Małczyk zdobyli złote meda-
le w swoich kategoriach wagowych. Radość jest 
tym większa, bowiem swoje walki wygrali przed 
czasem, nie dając swoim rywalom możliwości 
zdobycia punktów technicznych. Podsumowując 
starty naszych zawodników w International Judo 
League – edycja 2018 to: osiem medali Wojciecha 
Małczyka, siedem medali Natalii Zięciak i jeden 
medal Weroniki Dzioba. W klasyfikacji ogólnej na 
zarejestrowane w bazie zawodów 156 klubów za-
jęliśmy 44 miejsce. Nasi zawodnicy na zarejestro-
wanych w bazie 1801 zawodników zajęli: Natalia 
Zięciak w kategorii dziewcząt do 15 lat – miejsce 
czwarte, Wojciech Małczyk w kategorii chłopców 
do 15 lat – miejsce ósme, a Weronika Dzioba w ka-
tegorii dziewcząt do lat 11 – miejsce 175. Ponadto 
w turniejach reprezentowali nas: Julia Mentel, Ga-
briel Mazurek oraz Bartłomiej Maroszek. Dziękuję 
zawodnikom, rodzicom za pomoc w dotarciu na 
zawody, a pani Dyrektor Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za pomoc 
finansową i medialną. Wierzę, że to są dobrze wy-

dane środki finansowe. Poza zdobytymi medalami, 
młodzież miała możliwość spróbować rywalizacji 
sportowej nie tylko w regionie małopolskim, ale 
rywalizacji ogólnopolskiej. Założenie IJL to turnieje 
zlokalizowane na terenie całej Polski, tak aby każdy 
miał szanse spróbowania swoich możliwości. Dzię-
ki zaplanowanym startom można mieszkańcom 
gminy pokazać jakie jest miejsce naszego gminnego 
sportu w rywalizacji dzieci i młodzików w Polsce.

Krzysztof Marchewczyk
Trener Judo

Fot. Michał Natkaniec
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,,Ferie 2019” z Centrum Kultury
Jak co roku Centrum Kultury organizuje pół-

kolonię dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Półko-
lonia odbędzie się w terminie 14.01–18.01.2019. 
Koszt to 300 zł zawiera: ubezpieczenie , opiekę 
wychowawców, obiad, przejazdy i bilety wstępu. 
W programie półkolonii przewidujemy wyjazdy na 

lodowisko i basen , do kina i parku trampolin oraz 
wycieczkę do Krakowa. Ponadto będą warsztaty 
plastyczne, kulinarne oraz muzyczno-taneczne. 
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 12 387 
18 11.

„Andrzejki” w CKiP
W sobotnie popołudnie 24.11.2018 w Cen-

trum Kultury i Promocji odbył się Bal Andrzejkowy 
dla dzieci. Magiczną atmosferę stworzyli przybyli 
na zabawę zaczarowani goście w strojach: cza-
rownic, wróżek, policjantów, księżniczek, diablic 
i innych przebierańców którzy musieli podczas 
jednej z zabaw zamienić się w mumie oraz poko-
nać tor przeszkód na magicznej latającej miotle. 
Poza tym dzieci losowały karteczki z wróżbami kim 
będą w przyszłości. Odbył się wyścig „bucikowy” 
w którym z zebranych wcześniej butów ustawio-
no długi pociąg a ten but którego pierwszy prze-
kroczył próg drzwi w przyszłym roku wyjedzie na 
egzotyczną wycieczkę! Zabawa pełna była ener-
gicznych tańców. Jedną z atrakcji ,,Zaczarowanego 
Balu Andrzejkowego” było lanie wosku, gdzie dzieci 
przez specjalny klucz przelewały wosk, a następ-
nie odgadywały kształty zaklęte w wosku. Oprócz 
wymienionych atrakcji dzieci miały zapewniony 
poczęstunek. Kolejną atrakcją było malowanie 
buziek. Radości nie było końca. Niestety wszyst-

ko co dobre szybko się kończy, wiec nie pozostaje 
nam nic innego jak czekać na kolejny wspaniały bal 
w naszym Centrum Kultury. Wszystkim dzieciom 
dziękujemy za piękne i ciekawe stroje oraz za udział 
w tej wyjątkowej zabawie. 

„O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego” 
W sobotę 8 grudnia 2018 r. w Centrum Kul-

tury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy odbył 
się uroczysty koncert podsumowujący Powiatowy 
Festiwal Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakow-
skiego”.

To już druga edycja tego Festiwalu, któ-
rego głównym organizatorem jest działające 

w naszej gminie Stowarzyszenie „Gmina Aktyw-
na+”, a współorganizatorem Centrum Kultury 
i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. Tegoroczny 
Festiwal realizowany był przy wsparciu finanso-
wym Powiatu Krakowskiego. Patronat medialny 
nad Festiwalem objął „Dziennik Polski”.

Eliminacje konkursowe miały miejsce 1 grudnia 

Szopka artystyczna
6 grudnia odbył się 76 Konkurs Szopek Kra-

kowskich organizowany przez Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa. Uczestnicy warsztatów 
plastycznych w CKiP zgłosili swój udział, godnie 
reprezentując naszą gminę. Wcześnie rano grupa 

dziewczyn w osobach: Sonia Wotlińska, Kinga Jar-
musz, Zuzia Zbroja, Natalia Kaczmarczyk, Gabrysia 
Wójcik, Patrycja Kułaga, Madzia Rynczak, Nikola 
Niedbała wraz z opiekunem grupy panią Elżbietą 
Pierwołą, prowadzącą zajęcia plastyczne w Cen-

trum Kultury i Promocji wyruszyła prosto ze stacji 
kolejowej Baranówka wraz z wykonaną na konkurs 
szopką. Po przybyciu na płytę Rynku Głównego 
dokonały rejestracji i wstępnej prezentacji wyko-
nanej pracy. Po południowym hejnale z Wierzy 
Mariackiej wszyscy zgromadzeni szopkarze ruszyli 
w barwnym korowodzie, następnie na scenie przy 
Ratuszu każdy z uczestników prezentował swoje 
dzieła. Po prezentacji Szopki przeniesiono do Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa.
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100-lecie polskiej Niepodległości
Patrol Władysława Beliny Prażmowskiego w Goszycach

6 sierpnia 1914 roku to data, z którą możemy 
spotkać się w każdym podręczniku poświęconym 
dziejom Polski. Tego to dnia, w godzinach poran-
nych, I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego, 
obalając słupy graniczne, przekroczyła granicę au-
striacko-rosyjską w Michałowicach. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, iż w liczącej 164 żołnierzy 
żołnierzy I Kompanii Kadrowej funkcję szefa Kom-
panii pełnił liczący wówczas dziewiętnaście lat 
Michał Wieruszewski, urodzony 26 października 

1895 roku w Luborzycy, syn Stanisława i Apolonii 
z domu Egielman. Jednakże, o czym wie już znacz-
nie mniejsza liczba osób, kilka dni wcześniej w wcze-
snym rankiem 3 sierpnia 1914 roku granicę pomię-
dzy Austro-Węgrami a Rosją przekroczył patrol 
zwiadowczy dowodzony przez Władysława Belinę 
Prażmowskiego, w skład którego obok dowódcy 
weszli: Janusz Głuchowski, Antoni Jabłoński, Zyg-
munt Bończa Karwacki, Stefan Kulesza, Stanisław 
Grzmot Skotnicki i Ludwik Skrzyński. Większość 
uczestników patrolu była ochotnikami. Wyjątkiem 
byli dowódca patrolu W. Belina-Prażmowski oraz 
dobrze znający tereny nadgraniczne Zygmunt Boń-
cza Karwacki. Zadanie postawione przez J. Piłsud-
skiego przed oddziałem zwiadowczym polegało 
na rozpoznaniu sił rosyjskich na obszarach przy-
granicznych, a także, w razie konieczności, pod-
jęcie działań dywersyjnych, których celem miało 
być zakłócenie rosyjskich działań mobilizacyjnych 
w tym rejonie aż po Jędrzejów. Ponadto, patrol 

miał zdobyć konie, a tym samym przekształcić się 
w oddział kawaleryjski. Jak straceńcze wydawało 
się to zadanie, świadczyć może zdanie Kazimie-
rza Sosnkowskiego, który oceniał szansę powrotu 
legionistów na nie więcej niż 10%, o czym lojalnie 
uprzedził jego uczestników m.in. podczas ostatniej 
odprawy, która odbyła się w Krakowie w godzinach 
przedpołudniowych 2 sierpnia 1914 r. 

Oddział W. Beliny Prażmowskiego, w cywil-
nych ubraniach, wyruszył z Krakowa w kierunku 
granicy 3 sierpnia około godziny 0.30. Legioniści 
podróżowali dwoma bryczkami. Jedna z nich nale-
żała do Leona Kozłowskiego, późniejszego premie-
ra II RP, druga zaś najzwyczajniej została wynajęta 
od krakowskiego dorożkarza. Patrol dotarł do gra-
nicy w rejonie przysiółka Baran koło Kocmyrzowa. 

Przekroczenie granicy tak opisywał w swoim 
raporcie W. Belina Prażmowski: „Po załatwieniu for-
malności z policją austriacką o g[odz.] 2.45 przeszliśmy 
granicę i w tymże momencie wydobyto z wozów broń 
i włożyłem mundury”. W ten oto sposób legioniści 
z patrolu zwiadowczego W. Beliny Prażmowskiego 
stali się pierwszym od czasów upadku powstania 
styczniowego (1863–1864) polskim oddziałem 
wojskowym, który wkroczył na teren zaboru ro-
syjskiego. Jak po lata pisał generał Kazimierz So-
snkowski to właśnie patrolowi W. Beliny Prażmow-
skiego przypadł historyczny zaszczyt „rozpoczęcia 
polskich działań wojennych”.

Pierwszym miejscem postoju oddziału, już po 
rosyjskiej stronie granicy, był należący do Zofii Za-
wiszanki dwór w Goszycach, gdzie oddział zgodnie 
z raportem dowódcy dotarł nad ranem 3 sierpnia: 
”O g[odz.] 4.00 przybyliśmy do majątku Goszyce, gdzie 
zatrzymaliśmy się do g[odz.] 6.30.” Dwór w Goszy-
cach nie był bynajmniej przypadkowo wybranym 
miejscem pierwszego postoju. Jego właścicielka 
Zofia Zawiszanka była osobą od młodzieńczych 
lat zaangażowaną w walkę o niepodległość Polski. 
Członkini Związku Walki Czynnej,Drużyn Strze-
leckich, była kurierką i wywiadowczynią dostar-
czającą oddziałom Józefa Piłsudskiego informacje 

w sali widowiskowej CKiP i trwały cały dzień. Wzię-
ło w nich udział ponad 70 uczestników z gmin Po-
wiatu Krakowskiego, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych z podziałem na solistów 
i zespoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki a przez cały czas trwania eliminacji czyn-
ny był bufet z poczęstunkiem dla wykonawców i in-
struktorów.

Występy oceniało fachowe, niezależne Jury 
w składzie: Joanna Słowińska, Małgorzata Mazur 
oraz Piotr Kalicki.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami 
zostali: Katarzyna Majkut – CKiPw Michałowi-
cach, Mateusz Pierożek – CKiS w Skawinie, Mał-
gorzata Szybisty – CKiS w Skawinie, Wiktoria 
Gorzkowska – CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
Karolina Gorzkowska – CKiP w Kocmyrzowie-
-Luborzycy oraz Zespół „VERSO” – „Kopalnia 
Talentów” – Filia CKiS w Krzeszowicach.

Wśród nagrodzonych wykonawców, reprezen-
tujących naszą gminę znaleźli się również: Duet 
– Blanka Brodowska i Lilianna Wójcik – miejsce 
III, Blanka Wierzbińska – miejsce II, Zofia Kwater –

miejsce III, Estera Wierzbińska – miejsce III, Zespół 
„Kaktus” (Kinga Leszczyńska, Weronika Wójcik 
i Kamila Krzysztofek) – miejsce III, Marcin Salach-
na – miejsce II, Marta Żuchowicz – wyróżnienie, 
Sebastian Stefańczyk – wyróżnienie, Joanna Wa-
chowska – wyróżnienie, Kamila Stefańczyk – wy-
różnienie, Emilia Tabiś – wyróżnienie. Laureatom 
miejsc I, II i III uhonorowani zostali pamiątkowymi 
statuetkami i dyplomami.

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić i nagro-
dzić jednego z instruktorów – panią Katarzynę Szy-
bisty z CKiS w Skawinie.

Na koncercie finałowym obok publiczności 
obecni byli przedstawiciele władz gminnych: Wójt 
Gminy pan Marek Jamborski, Przewodnicząca 
Rady Gminy pani Małgorzata Doniec wraz z Rad-
nymi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Radni Po-
wiatu Krakowskiego – pani Beata Bartoszek i pan 
Włodzimierz Tochowicz.
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o sytuacji na terenach pogranicznych i ruchach 
wojsk rosyjskich. W późniejszym okresie I wojny 
światowej należała do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej i wywiadu Legionów Józefa Piłsudskiego.

W swoich wspomnieniach Zofia Zawiszanka 
tak wspomina pobyt legionistów do Goszycach:  
3 sierpnia 1914 roku.

„Miałam wyjechać do Krakowa wczesnym rannym 
pociągiem, celem zdania raportu. Kazałam się obudzić 
o 5 rano, toteż z głęboką niechęcią stwierdziłam, sły-
sząc stukanie we drzwi, że jest dopiero 4.30. – To za 
wcześnie! Dajcie mi jeszcze spać – zawołałam. Ale stu-
kanie ponowiło się, i to mocniej – jakiś męski głos prze-
mówił: – To ja! Z półsennego zamroczenia wytrzeźwiła 
mnie od razu świadomość,że jest to głos Bończy-Kar-
wackiego, dzielnego kolegi – drużyniaka z Krakowa. 
Wyskoczyłam z łóżka na równe nogi i rzuciłam się do 
drzwi. – Co się stało? – Powstanie – mówił za drzwiami 
półgłos, pełen tłumionego uniesienia. – W Częstocho-
wie ludność wyrżnęła kozaków...

[...] Nas jest tu siedmiu w lesie, pierwszy oddział. – 
Czy możemy przyjść?... – Bończo! I Wy się pytacie!! – 
… i dostać śniadanie i dwie pary koni na dalszą drogę? 
– Ależ człowieku, choćby wszystkie konie! Czekajcie 
chwilkę, tylko co zarzucę na siebie! Dziwne, nieopano-
wane tony musiał mieć wtedy mój głos… Nigdy jeszcze 
tak niesłychanych trudności nie sprawiło mi włożenie 
najprostszych części ubrania. Ostatecznie wybiegłam 
w jakiejś różowej sukni, boso i ze spuszczonymi warko-
czami.

– Idźcie co prędzej przyprowadzić ludzi! Dlaczegóż 
oni schowali się w lesie? Co za szczęście!!

Czy to tylko wszystko prawda? Lecę zaraz po mleko 
na śniadanie!

Z dziwną w tym momencie przytomnością skom-

binowałam, że właśnie o tej porze odbywa się udój – 
i pomknęłam jak stałam, do krowiarni, po mleko dla 
naszych gości. Gdy biegłam przez ogród, boso, z roz-
targanymi warkoczami – błysnęły mi w mózgu słowa 
z Wesela: „To będzie, to będzie wczas rano…”.

Za chwilę byłam już w spiżarni, porywając chleby. 
Obie moje przyjaciółki też się ukazały w negliżach po-
rannych – razem przygotowywałyśmy śniadanie, wkła-
dając w tę czynność cały swój zapał. Bardzo prędko 
zjawił się oddziałek – siedmiu ludzi w ubraniach cywil-
nych. Staszczyli z wózka olbrzymie jakieś toboły, w któ-
rych były mundury, karabiny, naboje, a jak się później 
dowiedziałam i… ekrazyt, materiał wybuchowy. Jakże 
dziwnie wyglądały te żołnierskie tornistry i bagnety le-
żące całkiem jawnie na podłodze wielkiej sieni, w tym 
samym domu, gdzie od kilku lat taiła się upychana tro-
skliwie po skrytkach nielegalna „bibuła”! Przecierałam 
oczy, by się upewnić, że nie śnię…Chłopcy spokojni byli, 
cisi i poważni – choć młodzieńczo swobodni. Ani śladu 
w nich fanfaronady czy patosu – ani śladu zdenerwo-
wania, czy buńczucznej przechwałki. Prości, odważni, 
naturalni. Dokąd idą? – To tajemnica. Domyśliłam się 
zaraz, że będzie to jakieś śmiałe przedsięwzięcie celem 
utrudnienia mobilizacji rosyjskiej[...].

Na prośbę chłopców, wskazałam im pokój, gdzie 
mogli się umyć i przebrać w mundury – bo chcieli uka-
zać się przy śniadaniu w swym ukochanym stroju. [...]

Przy śniadaniu mogłyśmy się bliżej im przypatrzeć: 
jedynym znajomym był Bończa – reszta wszystko 
nowe twarze. Uderzył mnie jeden z nich, Antoni Ja-
błoński, młodością swoją i niewinnie dowcipną miną – 
wyglądał najwyżej na 16 lat. Najstarszy, wysoki blon-
dyn z wąsami, budził dziwne zaufanie dobrotliwym 
wyrazem bławatowo-niebieskich oczu. Który z nich 
był dowódcą? Jakoś w pierwszej chwili nikt z nas się 
nie zorientował. Dopiero,gdy wspomniano coś o „od-
prawie” – przyszło mi na myśl, że trzeba złożyć raport 
z wczorajszego wywiadu, bo wszak może on być cen-
nym materiałem do tej wyprawy. Zwróciłam się do 
owego blondyna, Janusza Głuchowskiego:

– Czy to Wy jesteście komendantem?
– Ja?! Ależ to ten obywatel – wskazał głową – Beli-

na! Do wskazanego więc obywatela udałam się z moją 
propozycją, której ważność zaraz ocenił. Poszliśmy ra-
zem na piętro, do zacisznego pokoju,

gdzie nikt nie mógł słyszeć naszej rozmowy. [...] 
Teraz dopiero, gdy przyjmował mój raport i wydawał 

rozkazy, zdumiałam się, jak mogłam od razu nie poznać 
w nim dowódcy – po imperatywnym wyrazie szaro-
-niebieskich oczu, po ruchach i głosie.

Widzę go zawsze we wspomnieniu takim, jak po-
znałam wtedy: tym, co pierwszy wprowadził w dom 
mój polskich żołnierzy… Przez to samo stał mi się 
w jednej chwili bliższy niż brat.

Odebrawszy mój raport, kazał jechać zaraz do 
Krakowa i nie Żegocie już, lecz wprost Komendantowi 
Piłsudskiemu zanieść wiadomość o szczęśliwym prze-
jeździe oddziałku przez granicę.

– Gdybyśmy nie wrócili za dwa dni, to możecie nas 
uważać za straconych – obwieścił, jak rzecz najnatural-
niejszą w świecie. [...]

Po odbytej „odprawie” oddziałku, poszli chłopcy 
do kuźni ostrzyć bagnety. Niezwykły ten widok zrobił 
ogromne wrażenie na całym folwarku – a mnie przy-
pomniała się żywo scena kucia kos z Kościuszki pod 
Racławicami. […].

Następnie patrol zwiadowczy opuścił Goszyce 
i wyruszył w kierunku Jędrzejowa.

„Dalszą drogę ze względu na cel wyprawy – do-
tarcie do Jędrzejowa i rozpędzenie niespodziewanym 
atakiem koncentrujących się tam rezerwistów – odby-
wałem w wózkach z bronią ukrytą w kocach. Ponieważ 
wiadomości, jakich zasięgnąłem w Goszycach, i dane, 
jakie posiadałem ze Sztabu Głównego, wykazywały 
posterunki wojskowe rosyjskie na linii Skalmierz–Słom-
niki przy głównych traktach, zmuszony byłem obrać 
drogę polnymi drożynami11, starannie unikając spo-
tkania, co mi się w całej pełni powiodło. Strażników 
po drodze nigdzie nie spotykałem z wyjątkiem jednego 
w Racławicach o g[odz.] 10.00. Ludność wiosek, przez 
które przejeżdżaliśmy, brała nas za rezerwistów jadą-
cych do Jędrzejowa [….]” – pisał w swoim raporcie W. 
Belina Prażmowski

Warto być może w tym miejscu przytoczyć 
jeszcze jeden zapis znajdujący się raporcie W. Beli-
ny Prażmowskiego przedstawiajacy stosunek miej-
scowych chłopów do jego oddziału: „Ludność wiej-
ska początkowo przyjmowała nas z rezerwą, ponieważ 
rozpuszczono pogłoski, że przyszli już do niektórych 
okolic „sokoli” palą, mordują i grabią chłopów, lecz wi-
dząc, że my tych okropności nie wyczyniamy, a prze-
ciwnie, za mleko i chleb, jaki otrzymaliśmy, chcieliśmy 
płacić, zaczęła trochę ufniej spoglądać i pieniędzy za 
produkty wziąć nie chciano”.

W tym samym czasie Zofia Zawiszanka wy-
ruszyła pociągiem z Kocmyrzowa z meldunkiem 
o szczęśliwym przekroczeniu granicy przez oddział 
Beliny i jego działaniach. Meldunek ten Zawiszanka 
przekazała bezpośrednio Komendantowi Józefowi 
Piłsudskiemu. 

Tymczasem legioniści W. Beliny Prażmowskie-
go wciąż podążali w kierunku Jędrzejowa. W odle-
głości około 10 km od miasta, oddział natrafiła na 
liczną grupę rezerwistów wracających do domów. 
Od nich Belina uzyskał informację, że rosyjska Ko-
misja Poborowa w Jędrzejowie uciekła z miasta, re-
zygnując z przeprowadzenia mobilizacji. W tej sytu-
acji „Belina” zadecydował o rozpoczęciu odwrotu. 
W jego trakcie oddział zatrzymał się w Skrzeszowi-
cach, gdzie od właściciela tamtejszego majątku Bo-
gusława Kleszczyńskiego otrzymał pięć koni wraz 
z rzędami kawaleryjskimi. Do oddziału dołączył 
także syn B. Kleszczyńskiego, Edward Kleszczyński 
nazwany później ósmym ułanem Beliny. Po krótkim 
odpoczynku i wykonaniu pamiątkowej fotografii 
w Goszycach patrol wyruszył w drogę powrotną 
do Krakowa, gdzie dotarł przez przejście graniczne 
na Baranie, około godziny siedemnastej 4 sierpnia 
1914 r. Cytowany już Kazimierz Sosnkowski tak 
ocenił działania patrolu: „Patrol wykonał znakomi-
cie powierzone mu zadanie: spenetrował Słomniki, 
Miechów i Jędrzejów, ukazując się tu i ówdzie w mun-
durach w pełnym uzbrojeniu. Lotem błyskawicy roze-
szła się wieść o inwazji „wielkich sił Sokołów”. Drobne 
oddziały straży granicznej i policji uchodziły spiesznie 
na północ. Jeszcze tydzień później, podczas marszu na 
Kielce mogłem na własne oczy oglądać w Jędrzejowie 
ślady popłochu, a więc akty mobilizacyjne, walające 

Siódemka Beliny Prażmowskiego w Goszycach

Józef Piłsudski w Goszycach 1924 r.
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się po podłodze w urzędzie powiatowym, w mieszka-
niu zaś „insprawnika ( naczelnika powiatu) rozrzucone 
ubrania i suknie, na stołach niedojedzony posiłek.”

Dziesięć lat później 2 sierpnia 1924 roku do 
goszyckiego dworku przybył Marszałek Józef Pił-
sudski wraz z uczestnikami sławnego już patrolu 
zwiadowczego W. Beliny Prażmowskiego. Niestety 
nie wszyscy „Beliniacy” mogli spotkać się w tym jak-
że ważnym, nie tylko dla nich, ale i dla historii Polski 
miejscu. Zygmunt Bończa-Karwacki zginął w wal-
ce o wolną Polskę 4 lipca 1916 roku w bitwie pod 
Kostiuchnówką. Z kolei Antoni Jabłoński poległ 
podczas wojny polsko – bolszewickiej w lecie 1920 
roku w bitwie pod Sieniawą nad Bohem.

3 sierpnia 1924 roku miała miejsce w Goszy-
cach uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 
wmurowanej w ścianę tutejszego dworku. Jej od-
słonięcia dokonał osobiście sam Marszałek Józef 
Piłsudski. Chwila ta tak „uwieczniła się” we wspo-
mnieniach Zofii Zawiszanki: „Komendant [...] stanął 
obok zasłoniętej tablicy – a z drugiej strony werandy 
skupiło się w jedną grupę całe barwne towarzystwo – 
ja, ogarnąwszy ramieniem córeczkę, odosobniona nie-
co, oparłam się o drzwi i patrzyłam... Nagle szarpnął 
zasłoną, która od razu spadła i powoli, niezbyt głośno, 
opuszczając tylko początkowe słowa „Z rozkazu Józefa 
Piłsudskiego” – począł odczytywać napis, wyryty na 
marmurze: „Dnia 3 sierpnia 1914 roku przekroczyli 
kordon graniczny, jako pierwszy patrol polski: Włady-
sław Belina-Prażmowski, Janusz Głuchowski, Stani-
sław Grzmot-Skotnicki, Antoni Zdzisław-Jabłoński, 
Zygmunt Bończa-Karwacki, Ludwik Kmicic-Skrzyń-
ski, Stefan Hanka-Kulesza. Ten dom był miejscem ich 
pierwszego postoju.”

Odczytawszy, obrócił ku nam twarz, całkiem od-
mienioną uroczystym wyrazem.

– Komendancie! – zabrzmiał nagle głos Beliny, niski 
głos męski, targany wzruszeniem nieopisanym – Wy-
słałeś nas przed dziesięciu laty, nas siedmiu... i aż poza 
grób wdzięczni Ci jesteśmy, że nam właśnie to zadanie 

powierzyłeś. My mieliśmy pierwsi przełamać hańbiący 
kordon niewoli, nas pierwszych przeznaczyłeś na upra-
gnioną ofiarę krwi... Dzięki Ci, Komendancie!

Dwóch z nas poległo i nie ma ich dziś pomiędzy 
nami. Jeden, Bończa, nie doczekał niepodległości – 
drugi, szczęśliwszy, Jabłoński, padł od ostatniej niemal 
w wojnie kuli, już w wolnej i zwycięskiej Ojczyźnie. [...] 
Komendancie! Tak jak wówczas szliśmy za Tobą wszę-
dzie, tak i dziś na Twój rozkaz staniemy zawsze gotowi, 
zawsze przy Tobie, do ostatniej kropli krwi! [...]”

Opr. Jerzy St. Kozik

Literatura:
1. CAW, 1 pułk ułanów Legionów Polskich 1914–1917, sygn. I.120.33.1a, odpis, mps,

2. Pamiętniki Zofii Zawiszanki mps.

3. A. Chwalba – Legiony Polskie,

4. M. A. Koprowski – Legiony. Droga do legendy. Przed wyruszeniem w pole 1906–1914
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